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W odpowiedzi na potrzeby użytkowników, Selena zapewnia najwyższej jakości rozwiązania mając na względzie 
trendy współczesnego świata, komfort, bezpieczeństwo, szybkość i efektywność procesu budowlanego. 

Selena konsekwentnie wprowadza na rynek produkty, które ograniczają straty ciepła oraz hałas zewnętrzny 
w budynkach, jednocześnie podnosząc komfort ich użytkowania. Piana Tytan Professional WINS Fast 
charakteryzuje się wysoką izolacyjnością termiczną, zmniejszając straty ciepła przez krawędzie okien do 60% 
- przy zachowaniu niskiego śladu węglowego podczas produkcji. W segmencie pianoklejów, w którym Selena 
jest światowym liderem, szybkość i łatwość budowy, w tym montaż ścian działowych, płyt styropianowych 
oraz płyt gipsowo-kartonowych jest bardzo ważna. Proces ten może być znacznie mniej uciążliwy  
dla środowiska niż budowanie za pomocą jakiejkolwiek innej technologii. Ponadto, dzięki niemu na placu 
budowy nie jest potrzebna woda ani prąd, co ma pozytywny wpływ na środowisko oraz koszty projektu  
przy jednoczesnym zwiększeniu komfortu pracy wykonawcy. Kolejnym przykładem są rozwiązania 
zmniejszające popyt na energię do ogrzewania, jak i chłodzenia budynków. Jednym z takich rozwiązań 
jest hydroizolacyjna powłoka dachowa COOL-R®, który chroni dachy w centrach logistycznych i zakładach 
produkcyjnych przed nadmiernym pochłanianiem ciepła przez promieniowanie słoneczne. Nasz zespół 
badawczo-rozwojowy Selena Labs bierze również udział w projektach opartych na pracy z surowcami 
biologicznie odnawialnymi w ramach programu „Horyzont 2020” (projekty BioMotive i EENSULATE).

Grupa Selena była wielokrotnie nagradzana w najbardziej prestiżowych rankingach. Spółka została wyróżniona 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii 
„Trwały Sukces” oraz otrzymała m.in. tytuł „Teraz Polska” w kategoriach „Inwestycja Zagraniczna” oraz dla produktu 
Tytan Szybki Pianoklej Uniwersalny 60 SEKUND. Grupa jest także nagradzana za innowacyjność produktów  
- w 2020 roku po raz 8. uhonorowana została tytułem: „Budowlana Firma Roku”.
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Oferując nowoczesne systemy - zmieniamy sposób,  
w jaki wykonawcy pracują na różnych szerokościach 
geograficznych. Tworzymy nowoczesne budownictwo dzięki 
innowacyjnym rozwiązaniom, które cieszą się uznaniem partnerów 
i klientów w 100 krajach. Portfolio marek Grupy otwierają takie 
topowe brandy, jak: Tytan Professional, Quilosa, Artelit, COOL-R®.

Dbamy o edukację, przemysł i dzielenie się dobrymi praktykami. 
Dzięki naszym rozwiązaniom mamy pozytywny wpływ na świat 
pod względem społecznym i środowiskowym.

Nasze marki

WWW.SELENA.COM SELENA-FM-SA SELENA

Selena jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów 
chemii budowlanej oraz jednym z czterech największych 
producentów pian montażowych dla budownictwa na świecie. 
Grupa w swojej ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty 
do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz produkty 
komplementarne.

W skład Grupy wchodzi 35 spółek w 17 krajach. Zakłady produkcyjne 
Seleny zlokalizowane są w Polsce, Brazylii, Korei Południowej, 
Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i Kazachstanie. Głównym 
Centrum Badawczo-Rozwojowym Seleny jest Selena Labs, 
zlokalizowana w Specjalnej Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej 
„INVESTPARK” w Dzierżoniowie. Koordynuje działania jednostek  
badawczo-rozwojowych z Polski, Włoch, Hiszpanii, Turcji i Chin. 

W ten sposób, globalnie zintegrowany zespół ściśle współpracuje  
ze sobą, dzieląc się doświadczeniami i opracowując rozwiązania  
dla profesjonalistów w ponad 100 krajach na całym świecie.



Niniejsza publikacja stanowi zbiór ogólnych zaleceń i wskazówek, ma charakter poglądowy i nie należy jej traktować jako wiążącej instrukcji, co do sposobów 
wykonania izolacji i uszczelnień połączeń ościeżnic z ościeżami w każdym konkretnym przypadku realizacji robót instalacyjnych stolarki budowlanej. Stosowanie 
podczas planowania, projektowania i  wykonywania izolacji oraz uszczelnień połączeń ościeżnic z  ościeżami, zaleceń i  wskazówek niniejszej informacji pozwoli 
uzyskać wykonawcom jakość robót zgodną ze standardami przyjętymi przez Selena FM w oparciu o wymagania europejskich przepisów techniczno-budowlanych.

Selena FM przyjmuje, że roboty instalacyjne stolarki budowlanej, do których należy zaliczyć 
również montaż elewacyjnych okien i  drzwi balkonowych, stanowią część procesu inwestycyjnego 
związanego z  budową bądź modernizacją obiektów budowlanych o  charakterze mieszkalnym 
lub użytkowym. Z  tego względu powinny być projektowane i  realizowane w  sposób określony 
w  przepisach, w  tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej, 
zapewniając spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych 
w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 4 kwietnia 2011 r.).
Prawidłowy montaż elewacyjnych okien i drzwi balkonowych to sekwencja czynności realizowanych 
w następujących po sobie etapach:

 ■ planowanie i projektowanie montażu,  

 ■ przygotowanie obiektu i konstrukcji okiennych do montażu, 

 ■ ustalanie pozycji konstrukcji okiennych w otworach, 

 ■ podparcie konstrukcji w celu przeniesienia sił działających równolegle do płaszczyzny okien, 
pochodzących od jej ciężaru oraz dodatkowych obciążeń eksploatacyjnych powodowanych  
przez użytkowników, 

 ■ mocowanie mechaniczne w celu trwałego połączenia okien z konstrukcją budynku  
oraz przeniesienia sił działających prostopadle do płaszczyzny okna pochodzących  
głównie od obciążeń wiatrem, 

 ■ wykonanie warstwy izolacyjnej oraz uszczelnień połączeń okien z ościeżami.

Standard uszczelniania i izolacji ościeżnic z ościeżami obejmuje wybrane, istotne zagadnienia 
związane z projektowaniem, wykonywaniem i funkcjami warstwy izolacyjnej oraz warstw uszczelnień, 
a  także wymaganiami dotyczącymi poziomu szczelności na przenikanie powietrza, odporności  
na przedostawanie się wody opadowej do wnętrza pomieszczeń oraz termoizolacyjności połączeń 
ościeżnic z  ościeżami, które powinny być spełnione w  wyniku prawidłowego wykonania robót 
instalacyjnych stolarki budowlanej przy użyciu materiałów produkowanych bądź dostarczanych  
przez Grupę Selena. 
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Zbiór unijnych przepisów o  nazwie „Dyrektywa 
2010/31/UE“, przyjęty przez Parlament Europejski 
19 maja 2019 roku, zaostrza dotychczasową 
dyrektywę w  sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków w  zakresie wymagań wobec nowo 
budowanych obiektów. Ma to związek z  tym,  
że 40% całej energii zużywanej w  krajach 
uprzemysłowionych pochodzi z  ogrzewania, 
względnie chłodzenia budynków. Zaktualizowana 
dyrektywa Unii Europejskiej powinna zaradzić 
tej sytuacji i  wytyczyć kierunek trwałej poprawy 
efektywności energetycznej budynków.

Nowelizacja Europejskiej Dyrektywy w  sprawie  
charakterystyki energetycznej budynków (Energy 
Performance of Buildings Directive, EPBD) przewiduje 
całkowitą dekarbonizację zasobów budowlanych 
do 2050 roku. To znaczący krok ku efektywnym 
energetycznie budynkom w Europie.

Według unijnego prawodawcy sektor budynków 
mieszkalnych i  użyteczności publicznej, obejmujący 
większość wszystkich budynków we Wspólnocie, pochłania 
ponad 40% energii jako odbiorca końcowy (w  stosunku 
całościowym, pozostała część energii wykorzystywana jest 
przez przemysł - 28% oraz transport - 21%) i wartość ta stale 
rośnie w wyniku rozwoju sektora.

Kwestia oszczędności w  użytkowaniu energetycznym 

Kwestia energooszczędności budynków to jeden  
z  aspektów istotnych z  punktu widzenia ochrony 
środowiska, mniejsze straty energii powodują 
oczywiście mniejszą emisję dwutlenku węgla  
do atmosfery, co jest jednym z  kluczowych zadań  
w walce ze smogiem.

Europejska Dyrektywa w  sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków, obowiązująca we wszystkich 
państwach Unii Europejskiej, zakłada, że od 2021 roku 
wszystkie nowo budowane obiekty muszą spełniać 
standardy domu niskoenergetycznego. W  przypadku 
budynków realizowanych przez inwestorów publicznych 
przepisy te obowiązują już od 1 stycznia 2019 roku.  
Starsze obiekty, dla których i tak zaplanowano większe 
roboty remontowe, również muszą przejść odpowiednią 
adaptację.

Nowe i  modernizowane budynki powinny być niemal zeroenergetyczne, by w  mniejszym 
stopniu oddziaływać na środowisko.

CHARAKTERYSTYKA  
ENERGETYCZNA BUDYNKU

DOMY PASYWNE

Istotą budownictwa pasywnego jest jak największe 
pozyskiwanie energii z zewnątrz i ograniczenie ucieczki 
ciepła. Podstawową wartością, która wyróżnia dom 
pasywny jest bardzo niska wartość wskaźnika EP. 
Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby 
ogrzewania, wentylacji i  przygotowania ciepłej wody  
nie powinny przekraczać 15 kWh/m2 rocznie.  
Jest to czterokrotnie mniej niż dla domu 
energooszczędnego i  aż ośmio-, a  nawet 
dziesięciokrotnie mniej od standardowego.
Domy pasywne muszą być świetnie zaizolowane i prawie 
stuprocentowo szczelne. Dzięki temu te niewielkie 
porcje ciepła wytworzone w  ich pomieszczeniach 
ogrzeją mieszkańców, a nie przenikną na zewnątrz przez 
niedocieplone płaszczyzny.

DOMY NISKOENERGETYCZNE

Unia Europejska nie definiuje precyzyjnie pojęcia domu 
niskoenergetycznego. W  tłumaczeniu oryginalnego 
dokumentu czytamy: „Prawie zerowe lub bardzo niskie 
zapotrzebowanie energetyczne powinno być w istotnej 
części pokryte przez energię z  odnawialnych źródeł, 
w  tym energię ze źródeł odnawialnych wytwarzaną 
na miejscu lub w  pobliżu”. Tak zwane Nearly  
Zero-Energy Buildings (NZEB), czyli budynki 
o  niemal zerowym zapotrzebowaniu energetycznym,  
będą zatem nowym standardem w  Unii Europejskiej 
od 2021 roku. Obecnie przyjmuje się, że budynki 
NZEB powinny charakteryzować się wskaźnikeim EP,  
jak w tabeli poniżej.
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Rodzaj budynku

Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania,
wentylacji, przygotowania ciepłej wody EPH+W [kWh/(m2·rok)]

od 1 stycznia 2017 r. od 31 grudnia 2020 r.*

Budynek mieszkalny:
a) jednorodzinny
b) wielorodzinny

95
85

70
65

Budynek zamieszkania zbiorowego 85 75

Budynek użyteczności publicznej
a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe

290
60

190
45

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny 90 70

* Od 1 stycznia 2019 roku w  przypadku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji publicznej i  będącego jego 
własnością.

To wszystko wymusza potrzebę  
podjęcia kroków zmierzających  
do poprawy istniejącej sytuacji  
już od momentu projektowania obiektów, 
aby przez proces wznoszenia i eksploatacji, 
a następnie ponownego wykorzystania 
zastosowanych materiałów, minimalizować 
energochłonność procesu budowlanego. 

tabela 1 Obecne wymagania prawne definiują budynki na następującym poziomie wskaźnika EP: 
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SZCZELNOŚĆ 
POWIETRZNA

Systemy WINS zapewniają szczelność złącza 
na przenikanie wiatru trzykrotnie wyższą  
od obowiązujących wymagań prawnych. Zgodnie 
z  normą PN-EN 12208 dla ciśnienia równego 600 Pa 
zapewniają najwyższą klasę złącza 4.

Jednym z  kluczowych miejsc do zapewnienia 
szczelności są połączenia ościeży z  ościeżnicą. 
Słabe uszczelnienie tego połączenia stanowi  
około 15% całkowitej utraty powietrza w  przeciętnym 
domu jednorodzinnym.

Szczelność powietrzna wpływa na wysokość 
kosztów eksploatacyjnych, właściwości akustyczne, 
efektywność termiczną budynku oraz komfort cieplny 
użytkowników. 

Podstawą do określania szczelności budynku 
jest współczynnik n50. Litera n oznacza, ile razy  
odbywa się całkowita wymiana powietrza w  budynku, 
jeżeli różnica ciśnień wewnątrz i  na zewnątrz  
wynosi 50 Pa. Dochodzi do tego oczywiście jednostka 
czasu, jaką jest godzina h. 
Obecnie obowiązujące przepisy określają wymogi,  
jakim muszą odpowiadać budynki w  zakresie 
szczelności: 

 ■ w budynkach z wentylacją grawitacyjną  
albo hybrydową obowiązuje n50 ≤ 3,0 1/h 

 ■ w budynkach z wentylacją mechaniczną  
lub klimatyzacją obowiązuje n50 ≤ 1,5 1/h 

Nieco inaczej wygląda sytuacja w  budynkach o  dużej 
kubaturze, ponieważ wskaźnik n50 nie byłby dla nich 

reprezentatywny. Do określania szczelności w  takich 
obiektach stosuje się wskaźnik q50 odnoszący się 
do całkowitej powierzchni przegród zewnętrznych 
oraz w50 określający strumień przecieków powietrza 
w  stosunku do powierzchni podłogi. Opisywany 
parametr dotyczy jedynie szczelności powietrznej, 
tymczasem istnieje także pojęcie szczelności dyfuzyjnej, 
czyli zdolności budynku do ograniczania przenikania 
pary wodnej poprzez przegrody.

ODPORNOŚĆ 
NA DESZCZ 

Systemy WINS są odporne na huragany - uderzenia 
deszczu i  wiatru powyżej 1200 Pa, tj. o  prędkości  
co najmniej 160 km/h i zapewniają jedną z najwyższych 
klas złącza E1200, zgodnie z normą PN-EN 12208.

Występowanie silnych, porywistych podmuchów 
wiatru kojarzy się często z  innym niekorzystnym 
zjawiskiem pogodowym, jakim są ulewne deszcze. 
Warto dowiedzieć się, czy konstrukcja okienna i złącze 
ościeży z  ościeżnicą o  określonej wytrzymałości  
na obciążenie wiatrem zachowa również 
szczelność na przenikanie wody opadowej do 
wnętrza pomieszczeń. Wodoszczelność to kolejna 
właściwość okna, w  której niebagatelną rolę odgrywa 
ciśnienie wywierane na konstrukcję przez wiatr.  
Norma PN EN 14351-1+A1:2010 ustala aż 10 klas 
wodoszczelności dla okien nieosłoniętych, począwszy 
od klasy 1A do klasy 9A oraz klasę specjalną Exxxx, 
gdzie w miejsce xxxx wpisywana jest wartość ciśnienia 
większego niż 600 Pa. Powyższa klasyfikacja dotyczy 
wyłącznie okien nieosłoniętych, za które można 
uważać każde zabudowane w  ścianie budynku okno, 
o  powierzchni wystawionej na bezpośrednie działanie 
czynników atmosferycznych, w tym wiatru i deszczu.

Tym samym w  warunkach rzeczywistych właściwość 
złącza nazwana wodoszczelnością wskazuje 
przy jakim obciążeniu wiatrem w  czasie opadów 
deszczu, nastąpi przenikanie wody opadowej 
poprzez konstrukcję do wnętrza pomieszczenia.  
Za przenikanie wody należy uznać sytuację, w  której 
następuje ciągłe lub powtarzające się zwilżanie 
wewnętrznej powierzchni złącza, w  wyniku 
przedostawania się wody od zewnętrznej powierzchni 
okna do powierzchni wewnętrznej złącza.

Na podstawie przedstawionej w  normie konwersji 
prędkości wiatru na wartość ciśnienia dynamicznego, 
złącza o  najmniejszej zbadanej wodoszczelności, 
posiadające oznaczenie 1A zachowają szczelność  
na wodę opadową przez okres 15 minut przy ciśnieniu 
wynoszącym 0 Pa, co w  normalnym użytkowaniu 
oznacza, że przeciekają właściwie zawsze.

Okna posiadające oznaczenie E1200 zaczną 
przepuszczać wodę do wnętrza konstrukcji dopiero 
przy ciśnieniu 1200 Pa, co oznacza, że przecieki 
mogą się zdarzyć, jeśli padającemu deszczowi 
towarzyszyłby huragan wiejący z  prędkością  
około 160 km/h.

DYFUZJA 
PARY WODNEJ

Systemy WINS zapewniają kontrolowaną dyfuzję pary 
wodnej poprzez złącze.

Kolejnym zagadnieniem, które należy wziąć  
pod uwagę, aby poprawić charakterystykę  
energetyczną budynku, jest szczelność dyfuzyjna,  
czyli zdolność do ograniczania (regulowania) przenikania 
pary wodnej przez przegrody.

Zagadnienie szczelności dyfuzyjnej jest ściśle związane 
ze stanem wilgotnościowym przegród budowlanych, 
a  w  szczególności z  zapewnieniem takiej wilgotności 
przegród, która może być uznana za prawidłową,  
czyli niepowodującą negatywnych konsekwencji 
cieplnych i  eksploatacyjnych. Przegroda szczelna 
dyfuzyjnie to taka przegroda, do której może wnikać 
w sposób kontrolowany dyfuzyjnie para wodna, a rodzaj 
i układ warstw tej przegrody gwarantują, że nie jest ona 

zagrożona wewnętrzną kondensacją (skraplaniem się 
pary wodnej przy obniżonej temperaturze), zwłaszcza 
narastającą w  kolejnych latach, która może prowadzić  
do rosnącego zawilgocenia niektórych warstw, a w efekcie 
do rozwoju grzybów i degradacji biologicznej.

W  przegrodzie dopuszczalna jest jednak niewielka 
kondensacja pary wodnej pod warunkiem, że wilgoć 
odparowuje całkowicie w  okresie wiosennym i  nie jest 
przyczyną uszkodzeń warstw przegrody. W niektórych 
przypadkach całkowite odcięcie przepływu pary wodnej 
w przegrodzie nie jest uzasadnione, a nawet może być 
niekorzystne. 

Dlatego opracowane w  systemach WINS rozwiązania 
izolacyjnych folii płynnych zapewniają określony 
i  kontrolowany przepływ pary wodnej, zapewniając 
szczelność dyfuzyjną: 

 ■ folia płynna zewnętrzna Sd ≤ 2 m
 ■ folia płynna wewnętrzna Sd ≥ 30 m

CZYNNIK 
TEMPERATURY

Systemy WINS zapewniają podwyższenie wartości  
fRsi o 10% wyżej niż wymagania określone w przepisach 
budowlanych.

Współczynnik temperatury f jest wskaźnikiem 
najniższej temperatury powierzchni wewnętrznej 
fRsi konkretnego złącza. Jest to w  rzeczywistości 
bezwymiarowa temperatura opisująca temperaturę 
powierzchni wewnętrznej, niezależna od dokładnych 
warunków brzegowych o  wartość od 0 do 1.  
Elementy budowlane muszą zapewniać eliminację 
ryzyka lokalnej pleśni i  kondensacji powierzchniowej  
na powierzchni wewnętrznej złącza.

PODSTAWOWE PARAMETRY  
ENERGOOSZCZĘDNEGO ZŁĄCZA  
OŚCIEŻY Z OŚCIEŻNICĄ
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IZOLACJA 
CIEPLNA

Systemy WINS zapewniają doskonałą izolacyjność 
cieplną i niwelują liniowe mostki termiczne.

Wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla pian 
izolacyjnych w systemach WINS odpowiadają wymaganiom 
materiałów energooszczędnych λ ≤ 0,036 W/mK.  
Wartość lambda jest wskaźnikiem energooszczędności 
materiałów budowlanych. Im wartość niższa,  
tym materiał lepiej izoluje złącze. Należy jednak 
pamiętać, że to właśnie złącze pomiędzy ościeżem 
i  ościeżnicą jest klasycznym mostkiem cieplnym 
liniowym.

Minimalny wymóg dotyczący połączenia ościeża 
z  ościeżnicą, czyli współczynnik korekcji 3D 
w  połączeniu ψ wynosi 0,10 W/mK. Liniowe 
mostki termiczne, jakimi są złącza ościeżnicy 
i  ościeża, stanowią ważną część całkowitych strat 
ciepła w  budynku. Ich wpływ na straty ciepła 
z  pomieszczeń na zewnątrz jest zwykle niepomijalny,  
a przy złym rozwiązaniu detali może być bardzo duży. 
Na wewnętrznej powierzchni mostków cieplnych 
często występuje kondensacja pary wodnej i  pleśni, 
zwłaszcza przy podwyższonej wilgotności powietrza 
w  pomieszczeniu. Dlatego tak ważne jest prawidłowe 
zaizolowanie złącza ościeży z ościeżnicą.

IZOLACJA 
AKUSTYCZNA

Systemy WINS zapewniają doskonałą izolacyjność 
akustyczną powyżej 62 dB i niwelują mostki akustyczne. 

Wymagania izolacyjności akustycznej stawiane 
są całej zewnętrznej strukturze budynku  
wraz ze  wszystkimi zainstalowanymi w  niej 
elementami. Izolacje akustyczną spoin  
i/lub systemów uszczelniających sprawdza się 
poprzez testy laboratoryjne. Przy planowaniu złączy 
ściennych należy zadbać o  jak największe tłumienie 
hałasu. Dla dobrze zaizolowanego i  uszczelnionego 
złącza wartość Rs,w  powinna być ≥ 45 dB  
dla złącza 20 mm.

W  rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 roku ustanawiającego zharmonizowane warunki 
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i  uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG  
(Dz. Urz. UE L 88 z  04.04.2011) oraz ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 roku. O wyrobach budowlanych  
(Dz.U. 2019, poz.266), okna i  drzwi balkonowe są 
wyrobami budowlanymi. Oznacza to, że ich właściwości 
wpływają na właściwości użytkowe obiektów 
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań 
określonych w  art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane 
(Dz.U. 2019, poz. 1186), dotyczących obiektów 
budowlanych, takich jak: 

 ■  bezpieczeństwo pożarowe,

 ■  higiena, zdrowia i środowiska,

 ■  bezpieczeństwo użytkowania i dostępność 
obiektów,

 ■  ochrona przed hałasem,

 ■  oszczędności energii i izolacyjność cieplna,

 ■  zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.

Mając na uwadze treść obowiązujących norm 
prawnych i  aktualny stan wiedzy technicznej, 
elewacyjne okna i  drzwi balkonowe traktować 
należy, jako przezroczysty element przegród 
zewnętrznych w  budynkach, a  w  szczególności ścian 
konstrukcyjnych bądź dachów, których zadaniem 
jest oddzielanie wewnętrznego klimatu pomieszczeń  
od warunków klimatu zewnętrznego.

Zgodnie z definicją zawartą w polskiej normie PN-EN 12591:2007 „Okna i drzwi - Terminologia”, 
okno to element budowlany do zamykania otworu w  ścianie lub pochyłym dachu,  
który umożliwia dopływ światła i może zapewnić wentylację.

rys. 1 Czynniki oddziałujące na okna i uszczelnienia połączeń okien z ościeżami

CZYNNIKI ODDZIAŁUJĄCE NA OKNA  
PODCZAS EKSPLOATACJI
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Od chwili wbudowania okna w  ościeża muru 
konstrukcyjnego, połączenie ościeżnicy z  ościeżami, 
a  także zastosowane systemy izolacji i  uszczelnień 
podlegają oddziaływaniu sił o  zmiennej wartości, 
pochodzących od obciążeń powodowanych  
przez szereg czynników zewnętrznych i  wewnętrznych, 
takich jak: zjawiska atmosferyczne, ciężar własny 
konstrukcji okiennej, ruchy obiektu, eksploatacja, 
próby włamania, uderzenia, hałas, pożar, wewnętrzny 
klimat pomieszczeń. Rodzaje zjawisk i  czynników,  
które oddziałują na przegrody zewnętrzne  
i  ich elementy przezroczyste, prezentowane są  
na rysunku 1 na poprzedniej stronie.

Co do zasady, każde ze zjawisk i  każdy z  czynników 
oddziałujących na okno będzie również oddziaływał 
na izolacje i  uszczelnienie połączeń okien (ościeżnic) 
z  ościeżami. Elementami zmiennymi będą jedynie 
wartości sił pochodzących od poszczególnych obciążeń, 
zależne od:

 ■ lokalizacji obiektu budowlanego i kategorii terenu,

 ■  ekspozycji okna na oddziaływania poszczególnych 
zjawisk i czynników,

 ■ orientacji konstrukcji okiennej względem stron 
świata,

 ■ pozycji okna w ościeżu muru konstrukcyjnego, 

 ■  rodzaju i konstrukcji ościeża,

 ■  rozmiarów konstrukcji okiennych,

 ■  materiałów użytych do produkcji konstrukcji 
okiennych,

 ■ właściwości użytkowych konstrukcji okiennych,

 ■  przeznaczenia obiektu na cele mieszkalne  
bądź użytkowe.

rys. 2 Model płaszczyznowy złącza – strefy montażu

W tabeli poniżej przyporządkowano czynniki oddziałujące na okna do właściwych dla nich stref montażu, izolacji 
i uszczelnień. 

Ochrona przed 
warunkami 

atmosferycznymi

Obszar funkcjonalny
(tj. przenoszenie 

obciążeń, akustyka, 
izolacja)

Oddzielenie
klimatu wnętrza 

od zewnętrznego
Mając na uwadze konieczność kompensowania 
i neutralizowania negatywnego wpływu 
czynników i zjawisk oddziałujących  
na konstrukcje okien i drzwi balkonowych 
oraz na połączenia ościeżnic z ościeżami, 
przed przystąpieniem do wykonywania 
robót instalacyjnych stolarki budowlanej 
niezbędne jest profesjonalne zaprojektowanie 
konstrukcji i geometrii szczelin dylatacyjnych, 
mocowań, podparć oraz systemu izolacji 
i uszczelnień. Zadanie to, niezwykle istotne 
z punktu widzenia przyszłej jakości robót 
montażowych, powinno być wykonywane 
przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę, 
przygotowanie oraz niezbędne uprawnienia 
w zakresie projektowania, a sam projekt 
powinien być dostosowany do specyfiki 
obiektu budowlanego, a także lokalizacji 
nieruchomości. Tylko w ten sposób można 
zapewnić, że ustanowiony przez architekta 
lub projektanta profil wymagań obiektowych 
będzie właściwy dla wykonania robót 
instalacyjnych stolarki budowlanej,  
w tym izolacji i uszczelnień połączeń ościeżnic 
z ościeżami o odpowiednio wysokiej jakości, 
gwarantując osiągnięcie rezultatów  
co najmniej zgodnych z wymaganiami 
krajowych przepisów techniczno-budowlanych 
oraz Standardem przyjętym i zalecanym  
przez Selena FM. 

Czynniki i zjawiska oddziałujące na izolacje i uszczelnienia połączeń okien z ościeżami

Zewnętrzna strefa 
montażu i uszczelnień

Środkowa strefa 
montażu i izolacji

Wewnętrzna strefa 
montażu i uszczelnień 

• Deszcz
• Wiatr
• Promieniowanie słoneczne
• Zmiany temperatury
• Wilgotność powietrza 
• Hałas
• Próby dostępu i włamania
• Uderzenia
• Ogień

• Ruchy konstrukcji
• Rozszerzalność liniowa
• Odkształcenia
• Tolerancje wymiarowe
• Użytkowanie i eksploatacja

• Temperatura pomieszczeń
• Wilgotność powietrza 
• Uderzenia 
• Ogień

tabela 2
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Montaż okien i  drzwi balkonowych powinien być 
wykonywany na podstawie dokumentacji technicznej 
zawierającej:

 ■  projekt budowlany opracowany według 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Rozporządzenie 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, Dz.U. 2012, poz. 462 z późniejszymi 
zmianami),

 ■  specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 
montażowych.

Projekt montażu okien i drzwi balkonowych powinien 
zawierać:

 ■  określenie rodzaju okien i drzwi balkonowych  
oraz sposób ich montażu,

 ■  sposób przygotowania ościeży,

 ■  opis montażu okna z podaniem sposobu 
uszczelnienia złącza ościeżnicy z ościeżem,

 ■  wymagania, jakie powinny spełniać materiały  
do montażu, izolacji i uszczelnienia,  
w tym mechaniczne elementy mocujące,

 ■  opisy technologiczne wykonania poszczególnych 
etapów montażu z wyraźnym wskazaniem 
wykonawcy i odpowiedzialnego za ich wykonanie,

 ■  warunki przystąpienia do montażu,  
w tym zestawienie badań lub pomiarów 
niezbędnych do wykonania przed montażem  
oraz po jego wykonaniu,

 ■  specyfikacje i wymagania dotyczące materiałów  
do montażu, izolacji i uszczelnienia  
(klejów, materiałów do gruntowania powierzchni, 
materiałów wykończeniowych, łączników 
mechanicznych, itp.), 

 ■  zestawienie dokumentów potwierdzających  
jakość zastosowanych materiałów wymaganych  
przy odbiorze,

 ■  harmonogram robót.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA  
MONTAŻU OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH

W  przypadku odstępstw od projektu w  trakcie realizacji, 
propozycje zmian należy uzgodnić z  projektantem 
i  uzyskać jego zgodę oraz zgodę inwestora.  
Uzgodnione poprawki oraz zmiany należy wpisać  
do dziennika budowy i  - zgodnie z  wymaganiami 
ustawy Prawo budowlane - nanieść na projekt w sposób 
niebudzący wątpliwości. Projekt z naniesionymi zmianami 
stanowi dokumentację powykonawczą.

Przebieg prac na budowie, który ma znaczenie przy 
ocenie technicznej prawidłowości wykonania montażu, 
powinien być systematycznie notowany w  dzienniku 
budowy. Z zapisów powinny wynikać:

 ■  kolejność i sposób wykonania poszczególnych 
etapów prac,

 ■  warunki ich wykonywania,

 ■ daty przyjęcia na stan materiałów do montażu  
oraz potwierdzenie sprawdzenia sposobu 
oznakowania dostarczonych materiałów/wyrobów 
wraz z oceną prawidłowości dokumentów 
towarzyszących, takich jak: deklaracje właściwości 
użytkowych, deklaracje zgodności, certyfikaty,  
karty techniczne, instrukcje obsługi.

Wykonawca powinien dysponować dokumentacją 
świadczącą o  dopuszczeniu wyrobów i  materiałów  
do montażu, izolacji i uszczelniania okien. Dokumentacja 
powinna zawierać:

 ■  certyfikaty (jeśli takie są wymagania inwestora),

 ■  deklaracje właściwości użytkowych  
(wyrobów budowlanych, których dotyczą  
normy zharmonizowane),

 ■  deklaracje zgodności WE / UE  
(wyrobów, których dotyczą Aprobaty Techniczne),

 ■  krajowej deklaracji zgodności  
(dokument obecnie nieobowiązujący),

 ■  krajowej deklaracji własności użytkowych  
(znak „B” dla AT lub KOT),

 ■  karty techniczne (gdy ma to zastosowanie).

Do każdego z  użytych wyrobów i  materiałów 
wykonawca powinien posiadać informację  
od producentów wyrobów i  materiałów o  okresie 
przydatności do stosowania.

Jeżeli do umowy inwestora z wykonawcą nie dołączono 
specyfikacji technicznej, rodzaj montowanych 
okien, sposób montażu i  warunki odbioru 
powinny być określone w  opisie w  dokumentacji,  
na przykład z powołaniem na:

 ■  poradnik „Okna i drzwi zewnętrzne.  
Wymagania, klasyfikacja i zakres stosowania”, 
wytyczne ITB 480/2012,

 ■  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe, 
Zeszyt 6: „Montaż okien i drzwi balkonowych”,  
wytyczne ITB 2016,

 ■ „Wytyczne do montażu okien i drzwi zewnętrznych 
w nowych i remontowanych budynkach”,  
wytyczne IFT 2018,

 ■  „Standard uszczelniania i izolacji połączeń ościeżnic 
z ościeżami”, wytyczne Selena FM 2020.
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Ze względu na czynniki i  zjawiska oddziałujące na połączenie ościeżnic z  ościeżami, 
izolacje oraz uszczelnienia w  obrębie szczelin dylatacyjnych, wyróżnić można trzy 
płaszczyzny montażu okien i  drzwi balkonowych, a  co za tym idzie, trzy współzależne  
od siebie strefy izolacji i uszczelnień, przedstawione w modelu na rysunku 3 poniżej. 

PŁASZCZYZNY MONTAŻU 
- STREFY IZOLACJI I USZCZELNIENIA 
W POŁĄCZENIACH OŚCIEŻNIC  
Z OŚCIEŻAMI

rys. 3 Model płaszczyznowy złącza – strefy montażu

Funkcjonalna 
strefa izolacji

Uszczelnienie
zewnętrzne

Uszczelnienie
wewnętrzne

Uszczelnienie zewnętrzne odpowiada za ochronę połączenia ościeżnicy z  ościeżami przed wpływem czynników 
zewnętrznych i zjawisk atmosferycznych. Podstawowym zadaniem izolacji i uszczelnienia w tej strefie jest ochrona 
złącza przed wodą opadową, a  przede wszystkim przed przedostawaniem się wody opadowej do wnętrza 
pomieszczeń. Woda opadowa, która przedostanie się w obręb połączenia, powinna być kontrolowana i odprowadzana  
na zewnątrz. Materiały uszczelniające użyte do wykonania uszczelnienia w  tej strefie powinny również umożliwiać 
odprowadzanie na zewnątrz wilgoci, która może znaleźć się w funkcjonalnej strefie izolacji.

Funkcjonalna strefa izolacji odpowiada za izolacyjność cieplną oraz izolacyjność akustyczną połączenia ościeżnicy 
z ościeżem na wymaganym poziomie. Właściwości użytkowe funkcjonalnej strefy izolacji powinny być zapewnione 
w sposób trwały w ekonomicznie uzasadnionym okresie.

Uszczelnienie wewnętrzne to rzeczywista bariera oddzielająca klimat pomieszczenia od klimatu 
zewnętrznego. Uszczelnienie w  tym obszarze powinno zapobiegać niekontrolowanej infiltracji powietrza  
przez połączenie ościeżnicy z  ościeżem. Eliminacja bądź znaczące ograniczenie niekontrolowanego przepływu 
powietrza minimalizuje ryzyko występowania przeciągów, wykraplania pary wodnej w  obrębie połączeń  
oraz ogranicza wielkość strat ciepła. Prawidłowe uszczelnienie w  strefie wewnętrznej powinno tworzyć ciągłą 
powierzchnię na całej powierzchni połączenia. Zgodnie z wymaganiami polskich przepisów techniczno-budowlanych 
temperatura powierzchni uszczelnienia wewnętrznego powinna charakteryzować się współczynnikiem 
temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż 0,72.

Charakterystyka przedstawionego modelu izolacji 
i  uszczelnień dostosowana jest do warunków 
klimatycznych, zjawisk oraz czynników oddziałujących 
na połączenie okien z  ościeżami właściwych  
dla obszarów, gdzie w większości roku mamy ustalony 
przepływ ciepła i  wilgoci ze  środka pomieszczenia  
na zewnątrz (tzn. temperatura i  ciśnienie 
cząstkowe pary wodnej pomieszczenia są wyższe  
niż na zewnątrz budynku), a  także pomieszczeń 
o standardowym klimacie.

 USZCZELNIENIE 
 ZEWNĘTRZNE

 FUNKCJONALNA 
 STREFA 
 IZOLACJI 

 USZCZELNIENIE 
 WEWNĘTRZNE 
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Odpowiednio zaprojektowane złącze ościeży 
z  ościeżnicą jest ważne również z  uwagi na rozmaite 
możliwości zawilgocenia przegród także już podczas 
eksploatacji budynku, z których najistotniejsze są:

 ■ zawilgocenie w wyniku opadów atmosferycznych,

 ■ przyrost wilgotności w przegrodach w wyniku 
oddziaływania czynników eksploatacyjnych 
(kondensacji pary wodnej na powierzchni 
wewnętrznej przegrody lub przemieszczanie się 
wilgoci wewnątrz przegrody).

W  okresie całego roku zawartość wilgoci w  powietrzu 
wewnętrznym jest wyższa niż w  powietrzu 
zewnętrznym, w  wyniku wydzielania się wilgoci  
we wnętrzu pomieszczeń podczas eksploatacji.  
Z  tego względu ma miejsce przepływ dyfuzyjny pary 
wodnej z pomieszczeń na zewnątrz, przy czym w okresie 
zimowym może występować kondensacja pary wodnej 
w  przegrodach. Najczęściej taka kondensacja występuje 
pod tynkiem zewnętrznym lub wyprawą wewnętrzną  
oraz szczególnie w obszarze złączy, dlatego znaczenie ma 
odpowiedni dobór folii izolacyjnych uszczelniających 
o  odpowiednich parametrach dyfuzyjnych w  obrębie 
złącza ościeża z  ościeżnicą. Dobrze zaprojekowane 
i  wykonane złącze charakteryzuje się parametrem 
niskoparoprzepuszczalnym w  kierunku paroszczelnego 
od strony wewnętrznej pomieszczenia, zaś wysoką 
paroprzepuszczalnością od strony środowiska 
zewnętrznego budynku.

Kolejnym zjawiskiem, któremu musimy zapobiec,  
jest możliwa kondensacja powierzchniowa pary 
wodnej na wewnętrznej płaszczyźnie złącza.  
Norma PN-EN ISO 13788 formułuje warunek 
kondensacji, wychodząc z  krzywej sorpcji materiałów 

kapilarno-porowatych i  możliwej kondensacji 
kapilarnej, przy wilgotności względnej powietrza  
przy powierzchni materiału osiągającej 80%.  
Oprócz parametrów klimatu (temperatury i wilgotności 
powietrza) kondensacja powierzchniowa i rozwój pleśni 
zależą od trzech czynników:

 ■ jakości cieplnej każdego elementu obudowy 
budynku, wyrażonej przez opór cieplny, mostki 
cieplne, geometrię i współczynnik przejmowania 
ciepła na wewnętrznej powierzchni,

 ■ wilgotności powietrza wewnętrznego,

 ■ temperatury powietrza wewnętrznego  
i systemu ogrzewania.

Jakość cieplną elementu obudowy budynku 
charakteryzuje się bezwymiarową temperaturą 
wewnętrzną powierzchni:

fRsi = (Qsi, min - Qe) / (Qi - Qe) 

Qsi minimalna temperatura wewnętrznej powierzchni
Qe  temperatura zewnętrznego powietrza
Qi   temperatura wewnętrznego powietrza

Według wymagań „Warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie”  
dla budynków mieszkalnych minimalna wartość 
bezwymiarowej temperatury fRsi powinna wynosić 0,72.

Przez stan wilgotnościowy przegród budowlanych rozumie się aktualny rozkład 
przestrzenny wilgoci w  przegrodzie i  tendencje przewidywanych jego zmian.  
Wraz ze wzrostem zawartości wody w  materiałach budowlanych maleje najczęściej  
ich trwałość.

ELIMINACJA WYKROPLENIA  
I ZAGRZYBIENIA ZŁĄCZA

fRsi = (Θsi, min - Θe) / (Θi - Θe) > fRsi = 0,72

Θsi, min = 0,72 · (Θi - Θe) + Θe

przyjęto:
Θi = +20oC
Θe = jak w tabeli powyżej

Temperatura 
powietrza  

zewnętrznego
Θe

Temperatura 
powietrza  

w pomieszczeniu
Θi

Temperatura 
na powierzchni  

uszczelnień  
wewnętrznych  

w strefie 3 Θsi,min

0°C +20°C 14,4°C

-5°C +20°C 13,0°C

-10°C +20°C 11,6°C

-15°C +20°C 10,2°C

-20°C +20°C 8,8°C

 

fRsi = 0,72

W  tabeli 3 poniżej wskazano przykładowe 
wartości temperatur na wewnętrznej powierzchni 
uszczelnień w  strefie 3 spełniające wymagania 
zawarte w  „Warunkach technicznych, jakim powinny  
odpowiadać budynki i  ich usytuowanie”,  
co do wartości współczynnika temperaturowego 
fRsi = 0,72, w  zależności od temperatury powietrza 
zewnętrznego. Przykład ten jest właściwy  
dla znormalizowanych warunków pomieszczeń, 
w  których temperatura powietrza wewnętrznego 
wynosi +20°C, a  wilgotność względna powietrza 
kształtuje się na poziomie 50%.

W  tabeli 4 poniżej wskazano przykładowe wartości 
temperatur na wewnętrznej powierzchni uszczelnień 
w  strefie 3 spełniające wymagania według 
Standardu Selena, co do wartości współczynnika 
temperaturowego fRsi = 0,80, w  zależności  
od temperatury powietrza zewnętrznego.  
Przykład ten jest właściwy dla znormalizowanych 
warunków pomieszczeń, w  których temperatura 
powietrza wewnętrznego wynosi +20°C, a  wilgotność 
względna powietrza kształtuje się na poziomie 50%. 

fRsi = (Θsi, min - Θe) / (Θi - Θe) > fRsi = 0,80

Θsi, min = 0,80  ·  (Θi - Θe) + Θe

przyjęto:
Θi = +20oC
Θe = jak w tabeli powyżej

Temperatura 
powietrza  

zewnętrznego
Θe

Temperatura 
powietrza  

w pomieszczeniu
Θi

Temperatura 
na powierzchni  

uszczelnień  
wewnętrznych  

w strefie 3 Θsi,min

0°C +20°C 16°C

-5°C +20°C 15°C

-10°C +20°C 14°C

-15°C +20°C 13°C

-20°C +20°C 12°C

fRsi = 0,80

tabela 4tabela 3
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rys. 4 Zależność między temperaturą punktu rosy, a temperaturą krytyczną tworzenia się pleśni

Punt rosy jest to temperatura, w  której powietrze 
o  określonej temperaturze wyjściowej i  wilgotności 
względnej nie jest już w  stanie przyjąć większej ilości 
wody. Jako temperaturę rosy określa się temperaturę,  
przy której wilgotność względna powietrza wynosi 100%, 
powietrze jest w stanie całkowitego nasycenia. Zdolność 
przyjmowania wody przez powietrze jest ograniczona 
i  zależna od temperatury. Jeśli zostanie przekroczona 
maksymalna możliwa ilość pary wodnej (stan nasycenia), 
nadmierna ilość pary wodnej wytrąci się jako kondensat.

Tworzenie pleśni

Bez kondensacji
i tworzenia pleśni

80% wilgotności
względnej

Temparatura [°C]

Temperatura krytyczna tworzenia pleśni 12,6°C

Temperatura punktu rosy 9,3°C

Kondensacja
i tworzenie pleśni

100% wilgotności
względnej
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Istotne znaczenie ma temperatura na powierzchni 
wewnętrznej przegrody. Zgodnie z  zasadami 
fizyki budowli (aby uniknąć szkód wywołanych 
przez wilgoć w  miejscach łączenia), temperatura  
na całej płaszczyźnie oddzielającej wnętrze budynku  
od środowiska zewnętrznego musi być większa  
niż 12,6°C. Warunek ten wynika z  praw fizyki budowli, 
m.in. przebiegu krzywej punktu rosy.

WSPÓŁCZYNNIK fRsi

A OCENA JAKOŚCI MONTAŻU OKIEN

Umiejętność wyliczania wartości współczynnika 
temperaturowego fRsi może okazać się niezwykle 
przydatna podczas interpretacji zdjęć wykonanych 
kamerą termowizyjną. O  ile bowiem nie są one 
szczególnie pomocne w  ocenie jakości samych okien 
i drzwi balkonowych, o tyle w ocenie jakości wykonania 
robót montażowych, izolacyjnych i  uszczelniających 
pełnią niezwykle istotną rolę. Wskazują zarówno braki 
w  ciągłości uszczelnień termoizolacyjnych wokół 
konstrukcji, jak i  niepoprawny wybór środków izolacji 
i  uszczelnienia, który nie zabezpiecza połączenia 
ościeżnicy z  ościeżem przed zawilgoceniem 
i przyspieszoną korozją.

Planując stosowanie określonych materiałów 
izolujących i  uszczelniających podczas wykonywania 
robót związanych z  montażem okien warto zapytać 
dostawców o  wyniki badań przenikalności cieplnej 
połączeń. Jeżeli znana jest wartość współczynnika 
przenikania ciepła U  dla połączenia wykonanego 
przy użyciu danego środka uszczelniającego,  
dość łatwo można obliczyć przewidywaną temperaturę  
na powierzchni połączenia od strony wewnętrznej. 
W tym celu można posłużyć się następującą zależnością:

T = ti – U · (ti – te) · Rsi

T    temperatura powierzchni wewnętrznej
ti    temperatura powietrza wewnętrznego
U    współczynnik przenikania ciepła połączenia
te   temperatura powietrza zewnętrznego
Rsi opór przejmowania ciepła na powierzchni wewnętrznej

Podobnie jak w  poprzednim przykładzie obliczeń 
przyjęto, że temperatura powietrza zewnętrznego 
wynosi -10°C, a  temperatura w  pomieszczeniu +20°C. 
Założono wartość współczynnika przenikania 
ciepła dla złącza 0,60 W/m2*K (złącze o  grubości 
6 cm w  systemie WINS). Przyjęto również najmniej 
korzystną wartość oporu przyjmowania ciepła  
Rsi = 0,25. Przewidywana w  tych warunkach 
temperatura na wewnętrznej powierzchni połączenia 
ościeżnicy z ościeżem wyniesie 15,5°C.

T = 20 - 0,6 · ((20 – (-10)) · 0,25 = T = 15,5°C

Wyliczając przewidywaną temperaturę na wewnętrznej 
powierzchni połączenia ościeżnicy z  ościeżem,  
przy okazji została określona temperatura punktu rosy. 
W  oparciu o  dane z  wcześniej prezentowanych tabel, 
możemy określić przy jakiej wilgotności względnej 
powietrza w  pomieszczeniu nastąpi wykroplenie 
kondensatu pary wodnej na styku ościeżnicy z ościeżem.

Zaleca się takie konstruowania złącza,  
aby temperatura na powierzchni złącza  
od strony wewnętrznej była wyższa niż 12,6°C. 
Dla różnych warunków pogodowych,  
nawet od -20°C, systemy WINS zapewniają 
temperaturę ≥ 13°C nawet dla ściany 
jednowarstwowej, zapewniając utrzymanie 
współczynnika fRsi na poziomie 0,80  
dla złącza.

Temperatura powietrza
wewnętrznego

Temperatura powietrza
zewnętrznego

λściany  = 0,10 W/(mK)

Rse  = 0,04 (m2K)/W

Rsi  = 0,25 (m2K)/W

Rsi  = 0,13 (m2K)/W

θsi,min  = 13,8 (m2K)/W

θi  = 20ᵒC

θe  = -5ᵒC

Izoterma 13ᵒC
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Podwyższenie wilgotności powietrza może być 
wynikiem:

 ■  wilgoci powstającej w procesie budowlanym,

 ■  wydzielania się pary wodnej w wilgotnych 
pomieszczeniach, takich jak kuchnia czy łazienka,

 ■  wydzielania się wilgoci i pary wodnej w wyniku 
użytkowania pomieszczeń (suszenie, pranie, 
prasowanie, gotowanie, itp.), a także wilgoć 
pochodząca od człowieka, zwierząt czy roślin.

W  użytkowanym przez ludzi wnętrzu budynku mamy 
zawsze do czynienia z  emisją wilgoci, związaną 
z  wydychaniem pary wodnej, odparowaniem wody 
z  powierzchni skóry oraz wszelkimi formami używania 
wody. Ilość wytwarzanej w  ten sposób pary wodnej 
jest ściśle zależna od sposobu eksploatacji budynku 
i nawyków jego użytkowników. 

Należy się więc spodziewać, że warunki wilgotnościowe 
w  budynkach są w  rzeczywistości silnie zróżnicowane, 
jak różne są sposoby życia mieszkańców, nawyki 
higieniczne czy kulinarne, a  także na przykład ilość 
hodowanych roślin, rodzaj sprzętu domowego  
oraz szereg innych. Należy pamiętać, że poziom 
wilgoci ma istotny wpływ na nasze poczucie 
komfortu użytkowania pomieszczeń. Optymalna, 
względna wilgotność powietrza przy temperaturze 
w pomieszczeniu 20oC powinna wynosić 50%.

Szacuje się, że na przykład w mieszkaniu czteroosobowej 
rodziny mamy do czynienia ze stałą średnią emisją pary 
na poziomie od 300 g/h do nawet 450 g/h. Utrzymanie 
oczekiwanej wilgotności powietrza w  pomieszczeniu  
na mniej więcej jednolitym poziomie wymaga więc 
również stałego, dość intensywnego usuwania pary 
wodnej z wnętrza budynku.

RUCH WILGOCI W PRZEGRODZIE CIŚNIENIE PARY WODNEJ

Atmosfera ziemska na każde ciało znajdujące się  
na powierzchni ziemi wywiera parcie, które nazywane 
jest ciśnieniem atmosferycznym. Para wodna, obecna 
w  powietrzu, dodatkowo powiększa to parcie, 
wywierając tak zwane ciśnienie cząstkowe pary wodnej.  
Ilość pary wodnej jaka może znajdować się w powietrzu, 
a  w  efekcie również i  ciśnienie cząstkowe pary 
jest ograniczone tak zwanym stanem nasycenia. 
Przekroczenie tego stanu prowadzi do wykroplenia 
(kondensacji) nadmiaru pary wodnej. 

Wartość ciśnienia stanu nasycenia zależy bardzo 
mocno od temperatury powietrza. Ciśnienie pary 
wodnej w warunkach rzeczywistych jest zwykle niższe  
od ciśnienia odpowiadającego stanowi nasycenia.

Warunki wilgotnościowe w  budynku charakteryzuje 
wilgotność względna powietrza φ, wyliczana jako iloraz 
ciśnienia rzeczywistego pary wodnej i  ciśnienia stanu 
nasycenia:

φ = p/ps

p   ciśnienie rzeczywiste pary wodnej
ps ciśnienie stanu nasycenia w danej temperaturze

Mierząc więc wilgotność względną powietrza 
w  pomieszczeniu i  jego temperaturę można w  prosty 
sposób obliczyć ciśnienie rzeczywiste pary wodnej. 
Wartości cząstkowych ciśnień rzeczywistych 
w  budynku i  jego otoczeniu decydują o  przebiegu 
zjawisk związanych z  dyfuzją pary przez przegrody,  
tj. o kierunku dyfuzji oraz jej intensywności.

WŁAŚCIWOŚCI DYFUZYJNE PRZEGRÓD

Różnica ciśnienia jest przyczyną powolnej dyfuzji 
(transportu) pary wodnej przez poszczególne 
warstwy obudowy. Materiały budowlane różnią się 
właściwościami związanymi z  przepuszczalnością pary 
wodnej. Część z  nich jest bardzo paroprzepuszczalna,  
jak na przykład wełna mineralna, lekkie betony czy porowata 
ceramika. Inne charakteryzują się większą szczelnością, 
jak beton zwykły, lekkie gatunki drewna czy styropian.  
Są też wreszcie materiały o  relatywnie wysokiej  
paroszczelności, jak lżejsze odmiany kamieni naturalnych 
(wapień lub piaskowiec), pianka polietylenowa  
lub cięższe gatunki drewna.

Właściwości materiałów związane z dyfuzją pary wodnej 
przez materiały budowlane są charakteryzowane przez 
bezwymiarowy współczynnik oporu dyfuzyjnego μ. 
Wielkość ta pozwala porównać opór, jaki stawia dyfuzji 
pary wodnej materiał w porównaniu do oporu warstwy 
powietrza takiej samej grubości. Paroprzepuszczalność 
materiału zależy między innymi od jego porowatości, 
ale także od wilgotności. Natomiast opór dyfuzyjny 
dowolnej warstwy materiału lub całej przegrody 
złożonej z  wielu warstw jest charakteryzowany 
poprzez wielkość Sd, tj. grubość równoważnej warstwy 
powietrznej:

Sd = μ · d [m]

d grubość warstwy [m]

Całkowity opór dyfuzyjny przegrody jest równy 
sumie oporów dyfuzyjnych poszczególnych warstw 
tworzących tę przegrodę.
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WILGOTNOŚCIOWE ASPEKTY
PROJEKTOWANIA PRZEGRÓD
A SZCZELNOŚĆ DYFUZYJNA

Dyfuzja pary wodnej przez obudowę zewnętrzną 
budynku odbywa się od środowiska o  wyższej 
wartości cząstkowego ciśnienia pary wodnej  
do środowiska o  niższym ciśnieniu. W  warunkach 
zimowych wyższej temperaturze powietrza  
we wnętrzu budynku niż w jego otoczeniu odpowiada 
wyższe ciśnienie pary wodnej. Tak więc przy niskiej 
temperaturze zewnętrznej przepływ pary wodnej 
odbywa się zwykle od strony cieplejszej do strony 
chłodniejszej (na zewnątrz).

Dyfuzja pary wodnej może również odbywać 
się w  warunkach równej temperatury,  
ale przy zróżnicowanej wilgotności względnej powietrza 
z obydwu stron. Zwykle w tych warunkach nie dochodzi 
do kondensacji pary wodnej.

Stosownie do właściwości związanych z  dyfuzją 
pary wodnej powinien być dobierany właściwy 
układ warstw w  przegrodach zewnętrznych,  
tak aby umożliwić niezakłócony transport pary 
wodnej przez przegrodę i w miarę możliwości uniknąć 
kondensacji pary w  jej wnętrzu. Generalna zasada 
projektowania przegród ze względu na dyfuzję pary 
wodnej polega na uporządkowaniu warstw według 
malejących oporów dyfuzyjnych poczynając od 
wnętrza. Dzięki temu para przenikająca przez przegrodę 
nie osiągnie w warunkach malejącej temperatury stanu 
nasycenia. Do kondensacji dochodzi bowiem wtedy, 
gdy w powietrzu jest zbyt duża ilość pary, jak na dane 
warunki, lub spada temperatura (lub też oba te zjawiska 
występują wspólnie). Należy przy tym zauważyć, że 
w poprawnie zaprojektowanej przegrodzie nie występuje 
w  ogóle tzw. „punkt rosy”. Warto wspomnieć, że 
zgodnie polskimi przepisami, ograniczona kondensacja 
w  przegrodzie jest dopuszczalna, jeśli nie dojdzie  
do nadmiernego okresowego zawilgocenia materiałów 
i narastania zawilgocenia z roku na rok.

Ochrona przed 
warunkami 

atmosferycznymi

Obszar funkcjonalny
(tj. przenoszenie 

obciążeń, akustyka, 
izolacja)

Oddzielenie
klimatu wnętrza 

od zewnętrznego

Sd ≤ 2 Sd ≤ 30 Sd ≥ 30

W przegrodzie dopuszczalna jest niewielka kondensacja 
pary wodnej pod warunkiem, że wilgoć odparowuje 
całkowicie w  okresie wiosennym i  nie jest przyczyną 
uszkodzeń warstw przegrody. W  niektórych 
przypadkach całkowite odcięcie przepływu pary 
wodnej w  przegrodzie nie jest uzasadnione, a  nawet 
może być niekorzystne. Dlatego w  systemach WINS 
zostały opracowane różne rozwiązania folii płynnych  
dla płaszczyzny wewnętrznej (3) i  płaszczyzny 
zewnętrznej (1), które zapewniają określony przepływ 
pary wodnej:
 

 ■ folia płynna zewnętrzna Sd ≤ 2 m 

 ■ folia płynna wewnętrzna Sd ≥ 30 m

DYFUZJA PARY WODNEJ

Jest to ruch cząsteczek pary wodnej 
w mieszaninie gazów (np. w powietrzu), 
zmierzający do wyrównania stężenia pary. 
Dzięki dyfuzji para wodna może przechodzić 
przez przegrody na zasadzie wyrównania 
ciśnienia cząstkowego panującego  
po obu stronach przegrody.  
Przebieg tego procesu zależy od warunków 
panujących na przeciwnych stronach 
przegrody. Proces dyfuzji pary wodnej przez 
przegrodę budowlaną zależy od temperatury 
i wilgotności powietrza po obu jej stronach 
(od różnicy w ciśnieniach cząstkowych pary 
wodnej po obu stronach).

WSPÓŁCZYNNIK OPORU 
DYFUZYJNEGO µ

To wielkość stała dla poszczególnych 
rodzajów materiałów, charakteryzująca ich 
opór dyfuzyjny. Współczynnik m określany 
jest jako wartość względna, oznaczająca, 
ile razy opór dyfuzyjny warstwy materiału 
jest większy od oporu takiej samej warstwy 
powietrza w tych samych warunkach.  
Dla powietrza µ = 1, a w wypadku lekkich 
porowatych materiałów izolacyjnych o dobrej 
izolacyjności cieplnej wartość współczynnika 
m zbliża się do 1.

CZYNNIK TEMPERATUROWY  
NA WEWNĘTRZNEJ POWIERZCHNI fRsi

Jest to różnica temperatury powierzchni 
wewnętrznej i temperatury powietrza 
zewnętrznego, podzielona przez różnicę 
temperatury powietrza wewnętrznego 
i zewnętrznego, obliczona przy założeniu,  
że opór przejmowania ciepła na powierzchni 
wewnętrznej wynosi Rsi.

Zagadnienie szczelności dyfuzyjnej jest ściśle związane 
ze stanem wilgotnościowym przegród budowlanych, 
a  w  szczególności z  zapewnieniem (zabezpieczeniem) 
takiej wilgotności przegród, która może być uznana 
za prawidłową, czyli nie powodującą negatywnych 
konsekwencji cieplnych i eksploatacyjnych. 

Przegroda szczelna dyfuzyjnie to taka przegroda,  
do której nie powinna wnikać dyfuzyjnie para wodna, 
a  rodzaj i  układ warstw tej przegrody gwarantuje,  
że nie jest ona zagrożona wewnętrzną kondensacją 
(skraplaniem się pary wodnej przy obniżonej 
temperaturze), zwłaszcza narastającą w  kolejnych 
latach, która może prowadzić do rosnącego 
zawilgocenia niektórych warstw, a  w  efekcie  
do rozwoju grzybów i degradacji biologicznej.

Podczas projektowania uszczelnienia w  strefie 3 
należy brać pod uwagę zachowanie się sąsiadujących 
materiałów budowlanych w  kontakcie z  wilgocią 
zawartą w  powietrzu wewnętrznym pomieszczeń 
mieszkalnych i  użytkowych oraz zjawisko dyfuzji 
pary wodnej przez połączenia ościeżnic z  ościeżami. 
W  przypadku ścian konstrukcyjnych wznoszonych 
z  materiałów o  niskim oporze dyfuzyjnym µ ≤ 50 
albo ścian warstwowych i  wentylowanych ryzyko 
powstawania zawilgoceń w wyniku dyfuzji pary wodnej 
na wewnętrznej powierzchni połączeń okien z ościeżami 
jest niskie. W  przypadku ścian konstrukcyjnych 
o  wyższej wartości oporu dyfuzyjnego µ ≥ 50,  
na przykład ścian z betonu albo ścian niewentylowanych 
ryzyko powstawania zawilgoceń w wyniku dyfuzji pary 
wodnej przez połączenie rośnie, tym samym konstrukcja 
i właściwości uszczelnień w strefie wewnętrznej powinny 
charakteryzować się wyższą odpornością na dyfuzję pary 
wodnej, zapewniając kierunek przepuszczania wilgoci  
na zewnątrz.
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SZCZELNOŚĆ POWIETRZNA BUDYNKU

Obudowa zewnętrzna budynku powinna 
charakteryzować się możliwie wysoką szczelnością 
na przenikanie powietrza. W  świadomości społecznej 
budynek szczelny jest negatywnie utożsamiany 
z  termosem. Ma to swoje źródła prawdopodobnie 
w  błędnych realizacjach budynków z  naturalną 
wentylacją i  brakiem zrozumienia zasad jej 
działania. Wymiana powietrza w  jakimkolwiek 
systemie wentylacyjnym jest możliwa tylko wtedy, 
gdy posiada on otwory wywiewne i  nawiewne.  
O  ile w  systemach grawitacyjnych otwory wywiewne 
były zawsze przedmiotem projektowania (kratki i  piony 
wentylacyjne), to dostawa powietrza odbywała się 
zwykle w  sposób przypadkowy (nieszczelności 
stolarki). W  ostatnich latach przepisy zmierzają 
w  kierunku wysokiej szczelności całej obudowy,  
ze stolarką włącznie, oraz  zorganizowanej wymiany 
powietrza poprzez specjalne otwory nawiewne.
Dzięki wysokiej szczelności obudowy, poza otworami 
wentylacyjnymi, uzyskuje się możliwość sterowania 
wymianą powietrza, utrzymania jej na wymaganym 
poziomie i ograniczenia w ten sposób do niezbędnego 
minimum wentylacyjnych strat ciepła, bez uszczerbku 
dla warunków wilgotnościowych we wnętrzu i komfortu 
cieplnego. Zatem budynek o  dużej szczelności  
nie musi mieć nic wspólnego z  syndromem chorego 
budynku.

Oprócz uwzględnienia efektywności cieplnej budynków 
i  ich elementów konieczne jest również zrozumienie 
warunków wilgotności i  skutków zawilgocenia. 
Długotrwałe narażenie elementu budowlanego  
na warunki o  wysokiej wilgotności może spowodować 
jego uszkodzenie.

Warunki cieplne i wilgotnościowe oraz transport ciepła 
i  wilgoci w  budynkach i  elementach budynków są  
ze sobą powiązane. Dobrze wiadomo, że wysokie 
poziomy wilgoci powodują wyższe straty ciepła, 
a  warunki temperaturowe w  elementach budowlanych 
wpływają na transport wilgoci. Analiza sprzężenia ciepła 
i wilgoci jest znana jako higrotermika.

Poniższe symulacje wykonano za pomocą 
oprogramowania WUFI®, które wykonuje dynamiczne 
realne symulacje sprzężonego przenoszenia ciepła 
i wilgoci.

Dynamiczna analiza złącza ościeży z  ościeżnicą, 
uszczelnionego i  zaizolowanego według Standardu 
Selena w  systemach WINS pokazuje, że niezależnie 
od rodzaju przegrody (jednowarstwowa czy 
dwuwarstwowa ETICS) poprzez odpowiednio 
zaprojektowane wartości Sd poszczególnych warstw 
systemów WINS, następuje :

 ■ regularne i kontrolowane odprowadzenie wilgoci 
użytkowej ze złącza (brak znaczących odchyleń 
„pików” na wykresach), 

 ■ doskonałe odprowadzenie wilgoci początkowej 
technologicznej przez złącze. 

Oznacza to także, że przy jakichkolwiek niekorzystnych 
warunkach podwyższonej wilgotności względnej 
wewnątrz pomieszczenia, nastąpi kontrolowane, 
równomiernie efektywne odprowadzenie wilgoci  
ze złącza.
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Określenie faktycznej szczelności zewnętrznej obudowy 
budynku jest możliwe tylko poprzez specjalistyczne 
badania metodą wentylatorową, zwaną Blower Door 
Test. Infiltrację zaś możemy mierzyć metodą gazu 
śladowego. 

W  nowelizacji Warunków technicznych z  2008 roku  
po raz pierwszy w  Polsce podane zostały zalecenia 
dotyczące szczelności budynku. Według nich, krotność 
wymian przy standardowym badaniu różnicą ciśnienia 
50 Pa nie powinna przekraczać wartości 1,5 [1/h] 
w  przypadku budynków z  wentylacją mechaniczną  
i 3,0 [1/h] dla wentylacji grawitacyjnej. 

Natomiast w  budynkach pasywnych wymiana 
powietrza w  tych samych warunkach  
nie powinna wynosić więcej niż 0,6 [1/h].  
Tak wysoka szczelność wymaga już zastosowania 
specjalnych rozwiązań i  materiałów uszczelniających,  
a  także musi być przedmiotem badań kontrolnych 
szczelności obudowy w fazie wykończeniowej budynku.

Różnica 50 Pa
Przegroda 
z wentylatorem
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Przewidywalne oddziaływanie różnych czynników 
zewnętrznych i  zjawisk na budynki, wpływ tych 
oddziaływań na stan techniczny obiektów, węzłów 
konstrukcyjnych, komponentów oraz ich połączeń, 
w  tym także połączeń konstrukcji okiennych 
z  ościeżami, a  także związana z  tym konieczność 
neutralizacji bądź kompensowania sił pochodzących 
od tych obciążeń, to zagadnienia szeroko 
rozpatrywane w  treści źródeł wiedzy technicznej,  
na przykład w polskich normach. 

Aktualny stan wiedzy technicznej znajduje 
odzwierciedlenie w treści przepisów prawa budowlanego 
i  przepisów wykonawczych  o  charakterze powszechnie 
obowiązującym. W  Polsce aktem prawnym 
o  podstawowym znaczeniu dla oceny sposobu 
wykonania oraz jakości i rezultatów robót budowlanych, 
w  tym robót instalacyjnych stolarki budowlanej jest 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia  
12 kwietnia 2002 roku w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065), zaliczane 

do kategorii przepisów techniczno-budowlanych 
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane 
(Dz. U. 2019, poz. 1186).

We wskazanym wyżej Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002 roku, odnaleźć 
można wymagania bezpośrednio dotyczące 
rezultatów związanych z  należytą jakością 
wykonania uszczelnień połączeń okien z  ościeżami.  
Dotykają one takich zagadnień, jak: uniemożliwienie 
przenikania wody opadowej do wnętrza budynku, 
szczelność na przenikanie powietrza oraz powierzchniowa 
kondensacji pary wodnej. 

§318 Uniemożliwienie przenikania wody opadowej  
do wnętrza budynków
„Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród 
zewnętrznych i ich uszczelnienie powinny uniemożliwiać 
przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków.”

USZCZELNIENIE POŁĄCZEŃ OŚCIEŻNIC  
Z OŚCIEŻAMI – WYMAGANIA  
FORMALNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
ZA JAKOŚĆ WYKONANIA

Połączenia ościeży z  ościeżnicami i  uszczelnienia,  
dla których wymagania warunków technicznych  
nie zostaną spełnione należy uznać za wykonane 
wadliwie, przy czym granice czasowe odpowiedzialności 
wykonawcy za jakość izolacji i  uszczelnień związane 
są z  momentem przejścia ryzyka przypadkowej utraty  
lub uszkodzenia rzeczy na kupującego. Z  reguły 
przyjmuje się, że ryzyko przechodzi na kupującego 
w  chwili wydania rzeczy, o  ile strony umowy  
nie postanowią w  tym względzie inaczej. Tym samym 
wymagania związane z  jakością izolacji i  uszczelnień 
powinny być spełnione najdalej w  dniu wykonania 
zobowiązania przez wykonawcę i  wydania kupującemu 
rezultatu wykonanego zobowiązania. Ostatecznie 
przesądza o  tym treść art. 559 Kodeksu Cywilnego, 
w którym stwierdza się, że: 
„Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa 
na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy 
sprzedanej w tej samej chwili”. 

Panuje dość powszechne, lecz błędne 
przekonanie, według którego izolacje 
i uszczelnienia niespełniające wymagań 
warunków technicznych i/lub wymagań 
projektowych w dniu wydania,  
uznać należy za wykonane prawidłowo, 
bowiem w wyniku wykonania dalszych 
prac wykończeniowych, takich jak: 
montaż warstw ocieplenia, tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych, montaż 
parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 
przez osoby trzecie, inne niż wykonawca 
robót instalacyjnych stolarki budowlanej 
i uszczelnień, zgodność z wymaganiami 
może być osiągnięta. W przypadku braku 
odpowiednich postanowień umownych, 
uzależnianie jakości izolacji i uszczelnień 
połączeń ościeżnic z ościeżami od zdarzeń 
przyszłych i niepewnych jest niezgodne 
zarówno z obowiązującymi przepisami, 
jak i ze standardami jakości wykonania 
robót instalacyjnych stolarki budowlanej 
przyjmowanymi i zalecanymi  
przez Standard Selena.

Odpowiedzialność wykonawcy za jakość 
wykonanych izolacji i uszczelnień regulują 
przepisy ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. 2019, 
poz. 1145), dotyczące rękojmi za wady  
oraz gwarancji przy sprzedaży w przypadku, 
gdy wykonawca złoży odpowiednie 
oświadczenie gwarancyjne. 

§321 ust. 1 Kondensacja pary wodnej na powierzchni 
połączeń okien z ościeżami 
„Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej 
przegrody zewnętrznej nie może występować 
kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój 
grzybów pleśniowych.”

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia pkt. 2.3.1 Szczelność 
na przenikanie powietrza
„W  budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, 
użyteczności publicznej i  produkcyjnym przegrody 
zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między 
przegrodami i  częściami przegród […] oraz połączenia 
okien z  ościeżami należy projektować i  wykonywać 
pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności  
na przenikanie powietrza.”

Mając na uwadze obligatoryjny charakter 
przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z  dnia 12 kwietnia 2002 roku w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich 
usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065), wyżej wskazane 
wymagania muszą być spełnione w każdym przypadku 
wykonywania robót instalacyjnych stolarki budowlanej 
mieszczących się w  zakresie obowiązywania 
Rozporządzenia, których zakres przewiduje wykonanie 
uszczelnień połączeń ościeży z  ościeżami chyba,  
że strony w umowie postanowiły inaczej. 
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Podstawową funkcją elewacyjnych okien i  drzwi balkonowych stanowiących przezroczysty 
element przegród zewnętrznych budynku jest oddzielanie klimatu pomieszczeń od klimatu 
zewnętrznego. 

rys. 5 Elementy budowlane łączone w prawidłowym montażu okien

Aby funkcja okien i  drzwi balkonowych,  
jaką jest oddzielanie wnętrza budynku od warunków 
klimatycznych panujących na zewnątrz, była spełniania 
w  sposób trwały, w  ekonomicznie uzasadnionym 
czasie oraz na poziomie zgodnym z  wymaganiami, 
konieczne jest wykonanie szeregu prac montażowych 
z  zakresu różnych branż budowlanych zmierzających 
do połączenia wielu elementów, które złożą się  
na całość nazywaną: „prawidłowo zamontowanym 
oknem”. Schemat łączonych elementów został 
przedstawiony na rysunku nr 3 (strona 18) oraz jest 
prezentowany na rysunku 5 powyżej.

Liczba i  rodzaj łączonych elementów wskazują,  
że prace związane z ich instalacją podczas wznoszenia 
bądź modernizacji obiektu budowlanego będą 
wykonywane przez wiele firm, na różnych etapach 
postępu budowy. 

Z  tego względu zakres i  sposób wykonania 
poszczególnych robót powinien być:

 ■  wcześniej zaplanowany pod kątem doboru  
oraz sposobu łączenia materiałów właściwego  
dla warunków wynikających z lokalizacji obiektu,

 ■  koordynowany, co do czasu rozpoczęcia  
oraz zakończenia każdej z czynności. 

Należycie staranne zaprojektowanie połączeń 
konstrukcyjnych dla okien i  drzwi zewnętrznych 
jest podstawą bezproblemowego wykonania 
profesjonalnego i  efektywnego montażu, 
przyczyniającego się w  znacznym stopniu do trwałej 
przydatności do użycia montowanych elementów. 

Ocieplenie elewacji

Okno wraz z podparciem, mocowaniem, 
warstwą termoizolacji oraz uszczelnieniem
zewnętrznym i wewnętrznym

Parapet zewnętrzny

Mur konstrukcyjny

Tynk 
i wykończenie wnętrza

Parapet wewnętrzny

Wśród uczestników procesu inwestycyjnego 
wymienianych w  art. 17 ustawy Prawo budowlane,  
(Dz.U. 2019, poz. 1186), osobami posiadającymi 
odpowiednią wiedzę oraz kompetencje w  zakresie 
planowania, projektowania i  koordynacji robót 
instalacyjnych stolarki budowlanej są projektanci. 
Zadaniem projektantów jest stworzenie wystarczająco 
szczegółowych opisów i  rysunków projektowych 
dostosowanych do specyfiki danej nieruchomości 
tak, aby uzyskać jednoznaczny profil wymagań 
zarówno dla konstrukcji okiennych, jak i  montażu 
oraz określenie szczegółowych wymagań  
dla połączeń okien z ościeżami oraz izolacji i uszczelnień 
wykonywanych w obrębie tych połączeń. 

W  projekcie izolacji i  uszczelnień połączeń okien 
z  ościeżami, projektant powinien określić poziom 
wymagań dotyczących:

 ■ izolacyjności cieplnej z uwzględnieniem 
ograniczania wartości liniowych mostków cieplnych,

 ■ ochrony przed wilgocią,

 ■  przepuszczalności powietrza,

 ■  ochrony przed przenikaniem do wnętrza 
pomieszczeń wody opadowej,

 ■  izolacyjności akustycznej, 

 ■  bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej  
oraz odporności na włamanie, gdy to konieczne  
lub wskazane. 

W  tworzonym projekcie oprócz poziomu właściwości 
użytkowych dla poszczególnych wymagań powinien 
znaleźć się również wykaz elementów budowlanych 
i  materiałów, których powinien użyć wykonawca  
przy wykonywaniu robót instalacyjnych stolarki 
budowlanej, aby zapewnić spełnienie wymagań 
projektu, a także rysunki detali dotyczących:

 ■ sposobu wykonania paroprzepuszczalnych 
uszczelnień odpornych na oddziaływanie wody 
opadowej po stronie zewnętrznej połączeń (strefa 1),

 ■  sposobu wykonania termoizolacji połączeń 
z uwzględnieniem ochrony przed hałasem  
(strefa 2),

 ■  sposobu wykonania paroizolacyjnych połączeń 
odpornych na przenikanie powietrza (strefa 3). 

Szczególnej uwagi i staranności podczas projektowania 
oraz odrębnych rysunków wykonawczych wymagają 
miejsca występowania przesunięć płaszczyzn 
stykających się elementów budowlanych, a  także 
miejsca występowania szczelin w  zakładkach albo 
narożach oraz przejścia pomiędzy elementami 
budowlanymi. O  ile proste odcinki krawędzi 
połączeń okien z  ościeżami mogą być uszczelniane 
z  użyciem tradycyjnych metod i  materiałów,  
we wcześniej wskazanych, newralgicznych 
miejscach montażu, konieczne jest zastosowanie 
specjalnych rozwiązań i  szczegółów konstrukcyjnych.  
Ze względu na skalę trudności szczególnej uwagi 
podczas projektowania i  wykonywania uszczelnień 
wymagają prace w obrębie:

 ■  naroży konstrukcji okiennych, 

 ■  zakończeń parapetów zewnętrznych 
i wewnętrznych,

 ■  naroży ościeży z przejściem do skrzyń rolet,

 ■  przejścia przez płaszczyzny izolacji i uszczelnień 
dla okablowania urządzeń przeciwsłonecznych 
i akcesoriów sterowanych elektrycznie, 

 ■  progów konstrukcji i ościeży. 

Zgodnie z  aktualnym stanem wiedzy technicznej 
oraz doświadczeniem, prowadzenie robót 
instalacyjnych stolarki budowlanej oraz wykonywanie 
izolacji i  uszczelnień w  obrębie połączeń ościeżnic 
z  ościeżami bez projektu (ustalającego poziom 
wymagań odpowiadających warunkom eksploatacji, 
a  także wskazującego odpowiednie materiały  
oraz sposób wykonania prac) to podstawowa 
przyczyna niskiej jakości usług świadczonych  
przez firmy montażowe, prowadząca do powstawania 
wad lub szkód w obiektach budowlanych.

PROJEKTOWANIE USZCZELNIEŃ 
POŁĄCZEŃ OŚCIEŻNIC Z OŚCIEŻAMI
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FUNKCJE OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH

Okna i  drzwi balkonowe powinny być wbudowywane 
w  ściany zewnętrzne w  taki sposób, aby mogły 
być bezpiecznie eksploatowane i  użytkowane  
przez odbiorcę końcowego oraz spełniały funkcje:

 ■  oddzielenia wnętrza budynku od warunków 
klimatycznych panujących na zewnątrz,

 ■  przenoszenia działających na okno obciążeń  
na ściany budynku.

Obciążenia działające na okno zostały przedstawione  
na rysunku 1 (strona 13).

Okna i  drzwi balkonowe spełnią swoje funkcje,  
jeśli zostaną prawidłowo zamontowane. Błędy montażu 
negatywnie wpływają na wytrzymałość, szczelność, 
trwałość i  niezawodność działania. Wykonanie 
nieprawidłowej szczeliny dylatacyjnej wpłynie  
na własności izolacyjności termicznej i  akustycznej.  
Do prawidłowego montażu niezbędne jest odpowiednie 
usytuowanie okna w  ścianie, jego mechaniczne 
zamocowanie i uszczelnienie.

Sposób i  metoda montażu oraz usytuowanie okien 
w  otworze powinny być określone w  projekcie 
montażu, zarówno okien i drzwi balkonowych w nowym 
budynku, jak i  przy wymianie w  budynku istniejącym.  
Zawarte w  instrukcji metody i  zasady dotyczą 
standardowego montażu okien i  drzwi balkonowych, 
bez uwzględniania dodatkowych, podwyższonych 
wymagań, na przykład w  zakresie odporności  
na włamanie (klasy RCl, RC2), wymagań akustycznych, 
montażu w  nietypowych otworach okiennych. 
W  przypadku występowania takich wymagań powinny 
być podjęte odpowiednie ustalenia,  skonsultowane 
z  producentem lub dystrybutorem stolarki  
oraz przedstawicielem firmy montażowej.

WYMAGANIA STAWIANE POŁĄCZENIOM OKIEN 
I DRZWI BALKONOWYCH Z BUDYNKIEM

Połączenia okien i  drzwi balkonowych ze ścianami 
budynku powinny spełniać następujące wymagania:

 ■  szczelności na przenikanie powietrza i wody 
opadowej,

 ■  szczelności na przenikanie pary wodnej 
z pomieszczenia,

 ■  izolacyjności cieplnej na poziomie zbliżonym  
do izolacyjności okna,

 ■  izolacyjności akustycznej na poziomie zbliżonym  
do izolacyjności okna,

 ■  odporności na promieniowanie UV,

 ■  trwałości i niezawodności działania,

 ■  bezpieczeństwa użytkowania,

 ■  estetyki i higieny.

WARUNKI I WYMAGANIA  
PRZYSTĄPIENIA DO MONTAŻU  
OŚCIEŻNIC I DRZWI BALKONOWYCH
 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT

Wbudowywanie okien i  drzwi balkonowych powinno 
odbywać się po zakończeniu większości robót mokrych 
(tynki, posadzki). Dotyczy to okien wszystkich rodzajów, 
tj. okien aluminiowych (szczególnie z  powłokami 
anodowymi), okien drewnianych i  z  kształtowników 
PVC.

Osadzenie okien przed zakończeniem robót 
mokrych jest możliwe przy zapewnieniu 
odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych 
w  pomieszczeniach. W  przypadku okien drewnianych 
nie należy dopuścić do ich zawilgocenia na skutek 
podwyższonej wilgotności względnej powietrza 
w  pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej  
na elementach okien). Wymagane jest sprawdzanie 
stanu wilgotności powietrza i  zapewnienie 
systematycznego wietrzenia pomieszczeń w  okresie 
jesienno-zimowym.

W  ścianach z  ociepleniem zewnętrznym okna i  drzwi 
balkonowe powinny być wbudowywane przed 
wykonaniem ocieplenia.

W  budynkach zabytkowych wymiana okien 
powinna być uzgodniona z  odpowiednimi służbami 
konserwatorskimi.

Przed przystąpieniem do montażu okien w  nowych 
budynkach należy sprawdzić:

 ■  wymiary otworów okiennych i porównać  
je z wymiarami okien podanymi  
w dokumentacji technicznej,

 ■  rodzaj ościeża (z węgarkiem i bez węgarka),

 ■  płaskość i pionowość ściany,

 ■  stan wykończenia ościeży okiennych,  
w przypadku wbudowywania okien  
po wykonaniu tynków.

Przed przystąpieniem do wymiany okien 
w istniejących budynkach należy:

 ■  określić rodzaj ściany zewnętrznej budynku 
(pełna, trójwarstwowa z ociepleniem środkowym, 
dwuwarstwowa z ociepleniem zewnętrznym),

 ■  określić rodzaj ościeża  
(z węgarkiem i bez węgarka),

 ■  dokonać pomiaru otworu okiennego z natury 
i określić wymiary nowego okna z uwzględnieniem 
luzów montażowych na obwodzie okna,

 ■  dokonać odkuć w celu precyzyjnego pomiaru 
wymiarów otworu okiennego,

 ■  określić stan techniczny ściany oraz konieczność 
wykonania napraw ościeży, węgarków i progów,

 ■  uzgodnić ze zleceniodawcą wymianę parapetu 
zewnętrznego i wewnętrznego,

 ■  oczyścić otwór z wszelkiego pyłu, kurzu i gruzu.

ODBIÓR OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH PRZED 
WBUDOWANIEM

Przed wbudowaniem okien i drzwi balkonowych należy 
sprawdzić:

 ■  zgodność okien z dokumentacją techniczną 
w zakresie rozwiązania materiałowo 
-konstrukcyjnego i jakości wykonania,

 ■  zgodność okien z dokumentacją techniczną 
budynku lub z zamówieniem,

 ■  dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania 
(deklaracja zgodności z normą wyrobu, 
certyfikat zgodności, deklaracja właściwości 
użytkowych, ewentualnie oświadczenie dotyczące 
jednostkowego zastosowania).
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Jednym z  warunków prawidłowego wykonania 
montażu okien jest przeniesienie z okna na konstrukcję 
budynku sił powodowanych oddziaływaniem 
czynników zewnętrznych. Za przenoszenie sił 
działających prostopadle do płaszczyzny okien 
odpowiedzialne są połączenia i  łączniki mechaniczne, 
za pomocą których mocujemy okno do ościeża muru 
konstrukcyjnego. Za przenoszenie sił działających 
równolegle do płaszczyzny okna odpowiadają 
klocki podporowe bądź podwaliny instalowane  
pod progowymi elementami konstrukcji okiennych. 

Oddziaływanie na okna i  drzwi balkonowe sił 
pochodzących od czynników zewnętrznych powoduje 
przemieszczenia elementów konstrukcji okiennej 
w  otworze, co wpływa na jakość i  stan techniczny 
warstw izolacji i  uszczelnień. W  celu kompensowania 
negatywnego wpływu obciążeń, pomiędzy ramą 
ościeżnicy konstrukcji okiennej, a  ościeżem muru 
konstrukcyjnego należy pozostawić pewną ilość miejsca, 
tworząc dylatację przyjmującą postać szczeliny. 

POŁĄCZENIA OŚCIEŻNIC Z OŚCIEŻAMI  
– SZCZELINY DYLATACYJNE

 

Ruchy konstrukcji okiennych wykonanych z  PVC-U   
lub aluminium wywoływane są głównie przez zmiany 
temperatury. W  oknach drewnianych, czynnikiem 
o  kluczowym znaczeniu są zmiany wilgotności 
materiału. Różnice temperatur i  wilgotności panujące 
po obu stronach okna zamocowanego w  otworze 
powodują, że ruch konstrukcji i  deformacje kształtu 
występują zarówno w  kierunku równoległym  
do płaszczyzny konstrukcji okiennej, jak i  w  kierunku  
do niej prostopadłym.

Projektując sposób wykonania izolacji i  uszczelnień 
koniecznym jest zatem uwzględnienie ruchu konstrukcji 
okiennych w obu kierunkach i dostosowanie szerokości 
szczelin dylatacyjnych do przewidywanej wielkości 
przemieszczeń, właściwości materiału izolacyjnego, 
który będzie aplikowany w  przestrzeń szczeliny 
dylatacyjnej pomiędzy ramę ościeżnicy a  płaszczyznę 
ościeża, oraz właściwości materiałów wykorzystanych 
do wykonania uszczelnień. 

rys. 6 Szczelina dylatacyjna

Zmianę długości elementu Δl powodowaną temperaturą 
można obliczyć, posługując się następującą zależnością:

Δl = l0 * α * ΔT * 1000 mm

l0   długość początkowa elementu w metrach
α   współczynnik rozszerzalności liniowej w 1/K
ΔT różnica temperatur (K) lub (°C)

Korzystając z  powyższej zależności w  tabeli 6 
przedstawiono wynik obliczeń dla zmian długości 
elementu wykonanego z  PVC-U  lub aluminium 
o  długości 1 m przy określonej wartości różnic 
temperatury. Zmianę długości elementu podano w mm.

Ruch konstrukcji okiennych pod wpływem 
różnic temperatur jest pochodną rozszerzalności 
liniowej, (cieplnej), materiałów, które posłużyły 
do ich wyprodukowania. Rozszerzalność liniowa,  
to właściwość fizyczna materiałów, polegająca  
na zwiększeniu ich długości pod wpływem rosnącej 
temperatury określana za pomocą współczynnika 
rozszerzalności α. W  tabeli 5 wskazano wartości 
współczynnika rozszerzalności α charakterystyczne  
dla podstawowych komponentów wykorzystywanych 
do produkcji okien i drzwi balkonowych. 

Przykładowe wartości współczynnika 
rozszerzalności cieplnej liniowej α (1/K)

PVC-U 70 * 10-6

Aluminium 23 * 10-6

Stal 12 * 10-6

Szkło 9 * 10-6

Drewno (wzdłuż 
włókien)

5 * 10-6

tabela 5

tabela 6

ΔT
(°C)

PVC-U 
(mm)

Aluminium 
(mm)

1°C 0,07 0,023

10°C 0,7 0,23

20°C 1,4 0,46

30°C 2,1 0,69

40°C 2,8 0,92

50°C 3,5 1,15

60°C 4,2 1,38

70°C 4,9 1,61

Obciążenie temperaturą kształtowników okiennych 
po obu stronach przegrody jest różne i  zmienne 
w zależności od pory roku, warunków atmosferycznych, 
a  nawet oczekiwań użytkowników co do poziomu 
temperatury komfortu cieplnego pomieszczeń.  
Tym samym rzeczywiste zmiany długości 
kształtowników okiennych mogą przyjmować wartości 
inne niż podane w  tabeli 6. Z  badań i  doświadczeń 
Selena wynika, że w  warunkach różnic temperatur 
charakterystycznych dla Polski należy spodziewać się 
średnich zmian długości kształtowników okiennych  
na poziomach podanych w tabeli 7 obok.

Materiał

Średnia 
zmiana 

długości 
(mm/m)

Okna z PVC-U w kolorze białym  
lub z jasną okleiną bądź powłoką PMMA 2,0

Okna z PVC-U z okleiną ciemną  
lub ciemną powłoką PMMA 2,8

Okna aluminiowe z przekładką termiczną 
w kolorze białym lub jasnym 1,4

Okna aluminiowe z przekładką termiczną 
w kolorze ciemnym 1,5

tabela 7
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Mając na uwadze wskazane uwagi dotyczące 
zmian wymiarów elementów budowlanych  
pod wpływem różnic temperatur oraz innych zjawisk 
powodujących przemieszczanie bądź odkształcanie 
konstrukcji okiennych w  otworach zaleca się,  
aby przy projektowaniu geometrii i  szerokości szczelin 
dylatacyjnych i  wykonywaniu warstwy izolacyjnej  
przy użyciu pianki PU, a także uszczelnień zewnętrznych 
i wewnętrznych przy użyciu materiałów dostarczonych 
przez Selena kierować się wymiarami minimalnymi 
i maksymalnymi szczelin podanymi w tabeli 8.

Materiał 
uszczelniający

Minimalny 
wymiar szczeliny 

dylatacyjnej (mm)

Maksymalny 
wymiar szczeliny 

dylatacyjnej (mm)

Folie 
uszczelniające

tesktylne
15 50

Folie 
uszczelniające
płynne WINS

15
bez 

ograniczeń

Taśmy
rozprężne* 8 40

tabela 8

* Warunkiem zapewniającym trwałą funkcjonalność taśm rozprężnych jest 
utrzymanie odpowiedniego stopnia kompresji taśmy w stanie zamontowanym.  
Dla różnych szerokości szczelin dylatacyjnych konieczne jest użycie taśm 
rozprężnych o  odpowiednich wymiarach. Właściwy stopień kompresji taśm 
rozprężnych dla różnej szerokości szczelin dylatacyjnych podawany jest 
w kartach technicznych produktów dostarczanych przez Selena.

W  każdym przypadku przy projektowaniu szerokości 
szczelin dylatacyjnych należy mieć na uwadze 
nie tylko kompensowanie sił pochodzących  
od obciążeń powodowanych zjawiskiem rozszerzalności 
liniowej, lecz także odpowiednie przenoszenie sił 
pochodzących od obciążeń wiatrem, co wiąże się  
z koniecznością właściwego doboru materiałów 
i  środków wykorzystanych do wykonania połączeń 
mechanicznych konstrukcji okiennej z  murem 
konstrukcyjnym.

W otworach okiennych z węgarkiem 
zewnętrznym zaleca się, aby wymiar szczeliny 
dylatacyjnej powstającej pomiędzy zewnętrzną 
płaszczyzną ramy ościeżnicy konstrukcji 
okiennej, a wewnętrzną płaszczyzną węgarka 
mieścił się w przedziale od 5 mm do 10 mm,  
o ile do wykonania uszczelnień  
wykorzystuje się taśmy rozprężne  
albo folie płynne dostarczane przez Selena. 

Jednym z  ważnych elementów wpływających  
na termoizolacyjność, poziom szczelności  
na przenikanie powietrza oraz odporność na przenikanie 
wody opadowej w obrębie połączeń jest stan techniczny 
muru konstrukcyjnego i ościeży w chwili przystąpienia  
do wykonywania robót instalacyjnych stolarki 
budowlanej. 

Rolą projektanta jest określenie materiału  
do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, sposobu 
wykonania robót murarskich oraz wymagań,  
co do końcowego stanu technicznego murów i ościeży 
w obrębie otworów okiennych. 

Na rysunkach znajdujących się w  projektach 
budowlanych, otwory okienne zawsze przybierają postać 
idealną, wyznaczaną przez proste linie i  równe kąty.  
Na placu budowy, rzeczywisty stan techniczny 
otworów okiennych i  płaszczyzn ościeży z  reguły 

wygląda zupełnie inaczej. Na fotografiach 1 i 2  poniżej 
widoczne są fragmenty ościeży i muru konstrukcyjnego 
z  betonu komórkowego oraz pustaków ceramicznych 
w  stanie rzeczywistym, przeciętnie spotykanym  
po zakończeniu robót murarskich. 

 

PRZYGOTOWANIE OŚCIEŻY  
MURU KONSTRUKCYJNEGO  
DO MONTAŻU OKIEN

Ostateczna, końcowa jakość uszczelnień połączeń ościeżnic z  ościeżami zależy nie tylko  
od właściwości użytkowych materiałów izolacyjnych i  uszczelniających, ale także  
od staranności wykonania robót.

fot. 1 Ościeże z betonu komórkowego fot. 2 Ościeże z pustaków ceramicznych

Za prawidłowość i jakość wykonania  
oraz spełnienie wymagań projektowych 
odpowiada wykonawca robót murarskich. 
W przypadku, gdy w projekcie nie określono 
wymagań, co do stanu technicznego muru 
konstrukcyjnego i ościeży, konieczne  
są w tym względzie odpowiednie zapisy 
umowy zawartej przez zamawiającego 
inwestora z wykonawcą robót murarskich.
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Należy podkreślić, że podczas wykonywania 
warstwowego uszczelnienia stolarki otworowej 
z  zastosowaniem folii płynnych, nie jest wymagane 
dodatkowe przygotowanie podłoża ościeża,  
czyli wykonanie gładzi tynkarskich i  zagruntowanie ich 
dodatkowym środkiem gruntującym. Dlatego precyzyjny 
i  jednocześnie pracochłonny proces wyrównywania 
powierzchni z  zastosowaniem dedykowanych zapraw 
(wraz z  systemowymi produktami uzupełniającymi) 
może zostać pominięty.

PRZYGOTOWANIE OŚCIEŻY  
POD TAŚMY ROZPRĘŻNE

Płaszczyzny ościeży powinny być równe i  gładkie 
oraz oczyszczone z  luźnych części materiałów 
budowlanych, brudu, pyłu i  innych  zanieczyszczeń. 
Powierzchnia ramy okiennej powinna być sucha, 
czysta bez kurzu oraz jakichkolwiek substancji 
mogących pogorszyć przyczepność paska 
klejowego taśmy do podłoża. Temperatura podłoża  
oraz otoczenia powinna wynosić co najmniej +5°C. 
W ścianach trójwarstwowych (z izolacją termiczną w jej 
środku) materiał izolacji cieplnej powinien dochodzić 
do krawędzi ościeży. Ewentualne ubytki muru  
na płaszczyznach ościeża należy bezwzględnie 
uzupełnić, a  puste przestrzenie w  elementach 
zastosowanych w  murze wypełnić odpowiednimi 
zaprawami.

Przy wymianie istniejących okien należy usunąć 
fragmenty starego tynku oraz zaprawy i  następnie 
uzupełnić w  sposób trwały ubytki muru odpowiednimi 
zaprawami. Powierzchnie niewykazujące wystarczającej 
spoistości materiału (osypujące się), powinny zostać 

wzmocnione odpowiednim środkiem gruntującym, 
szczególnie, gdy do uszczelniania przewidziano 
użycie materiałów przyklejanych (folie izolacyjne)  
lub kitów budowlanych.

Celem wyboru odpowiedniej taśmy rozprężnej należy 
dokładnie zmierzyć wielkość szczelin pomiędzy 
ościeżem a ramą okienną lub ościeżnicą drzwiową. 

SPRAWDZENIE WYMIARÓW

Przed wbudowaniem okien należy zmierzyć otwory 
okienne, aby upewnić się, czy wymiary otworu 
okiennego i  okna są do siebie dostosowane. Dotyczy 
to zarówno otworów w  nowych budynkach, 
jak i  w  starych, w  których wymieniane są istniejące okna 
na nowe. W  przypadku budynków nowych niezbędne 
jest sprawdzenie zgodności wymiarów wykonanych 
otworów okiennych z  dokumentacją techniczną  
oraz usytuowania dolnej krawędzi otworu okiennego  
lub drzwiowego względem punktów wysokościowych, 
tzw. reperów, oznaczonych na rysunkach literami ,,OFF’’. 
W przypadku wymiany okien w budynkach istniejących 
należy sprawdzić:

 ■  typ okna: zespolone, jednoramowe, skrzynkowe, 
inne (wymienione okna mogą różnić się wymiarami 
od okien nowych),

 ■  wymiary otworu okiennego z określeniem kształtu 
obrzeży otworu (węgarkiem, bez węgarka, wymiar 
węgarka) i szerokość ościeżnic wymienianych 
okien (mogą być szersze niż ościeżnice okien 
wstawianych),

 ■  usytuowanie izolacji termicznej ścian  
(ściana trójwarstwowa z wewnętrzną izolacją 
termiczną, ściana dwuwarstwowa z zewnętrzną 
izolacją termiczną lub ściana przewidziana  
do termomodernizacji),

 ■  usytuowanie parapetu zewnętrznego 
i wewnętrznego, 

 ■  warunki wbudowania okna w przypadku istniejącej 
elewacji z płyt kamiennych lub innych,  
np. włóknisto-cementowych czy HPL.

Do zbioru powszechnie spotykanych usterek murów 
konstrukcyjnych oraz płaszczyzn ościeży można zaliczyć:

 ■  odchylenia od pionu wykraczające poza 
dopuszczalne tolerancje,

 ■  brak poziomu wykraczający poza dopuszczalne 
tolerancje w obrębie progów i nadproży,

 ■  przesunięcia płaszczyzn pojedynczych cegieł, 
bloczków, pustaków, 

 ■  uszkodzenia mechaniczne materiałów 
przeznaczonych do wznoszenia ścian, 

 ■  nieszczelności spoin pomiędzy elementami 
murowanymi,

 ■  pozostałości zapraw na powierzchni elementów 
murowanych. 

Każda z  wymienionych sytuacji stanowi albo może 
stanowić poważne utrudnienie w  prawidłowym 
ustaleniu geometrii i  szerokości szczelin dylatacyjnych 
powodując jednocześnie, bardzo duże komplikacje 
przy stosowaniu taśm izolacyjnych tekstylnych. 
Uzyskanie określonej powierzchni klejenia  
lub docisku taśm tekstylnych do muru konstrukcyjnego 
stanie się niemożliwe bez wcześniejszego 
przygotowania. Izolacje i  uszczelnienia połączeń okien 
za pomocą taśm tekstylnych z ościeżami wykonywane 
w nieprzygotowanych lub niewłaściwie przygotowanych 
otworach okiennych obarczone są niezwykle 
podwyższonym poziomem ryzyka powstawania wad 
ograniczających trwałość rozwiązań, a w konsekwencji 
przyspieszoną degradacją elementów budowlanych 
i  całego obiektu budowlanego. Rośnie także ryzyko,  
że wykonane izolacje i uszczelnienia z taśm tekstylnych  
nie spełnią wymagań wynikających z  treści przepisów  
techniczno-budowlanych albo wymagań projektowych. 

Przy stosowaniu uszczelnienia za pomocą taśm 
tekstylnych należy bezwzględnie w  obrębie ościeża 
wykonać gładzie tynkarskie jak na fotografii 3.  
Widoczne gładzie obejmują nie tylko całą 
powierzchnię ościeży, lecz w  postaci opasek wychodzą  
na powierzchnie ściany konstrukcyjnej.

Selena zaleca, by do wykonywania gładzi w  obrębie 
otworów okiennych korzystać z  materiałów o  możliwie 
wysokim poziomie hydrofobowości, a  gdy to niemożliwe,  
aby gotowe gładzie przed przystąpieniem  
do wykonywania izolacji i  uszczelnień w  obrębie 
połączeń ościeżnic z  ościeżami gruntować środkami 
o właściwościach hydrofobowych.

Z  uwagi na wymóg rynkowy coraz to szybszego 
wykonywania robót budowalnych oraz potrzebę 
ułatwienia i  uproszczenia prac budowlanych, 
Selena opracowała innowacyjny Standard 
uszczelniania i izolacji złączy okiennych. 
Systemy na bazie folii płynnych nie wymagają  
tak żmudnego i  kosztownego przygotowywania 
ościeży. 

PRZYGOTOWANIE OŚCIEŻA  
PRZED ZASTOSOWANIEM FOLII PŁYNNYCH

Powierzchnia ościeża powinna być sucha, 
nieprzemrożona, czysta i  odkurzona, bez zalegających 
jakichkolwiek substancji mogących pogorszyć 
przyczepność folii płynnych do podłoża. Powierzchnia 
powinna być zwarta bez widocznych uszkodzeń  
oraz obsypującej się struktury materiału budowlanego. 
Ramy okienne lub drzwiowe powinny zostać odpowiednio 
zabezpieczone przed aplikacją folii płynnych (np. folią 
ochronną lub taśmą malarską). Temperatura podłoża  
oraz otoczenia powinna wynosić co najmniej +5°C. 

fot. 3 Wymagane przygotowanie ościeża pod montaż warstwowy  
za pomocą taśm tekstylnych

fot. 4
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W  przypadku braku odpowiednich informacji 
ekipa montażowa powinna dokonać miejscowych 
odkrywek na obwodzie istniejącego okna w  celu 
określenia rodzaju otworu okiennego, np. z  węgarkiem  
lub bez węgarka, materiału ściany (rodzaju elementu 
murowego i  jego materiału), a  także budowy ściany 
(ściana trójwarstwowa z  wewnętrzną izolacją termiczną 
wykonana z  elementów ceramicznych otworowych, 
ściana dwuwarstwowa z zewnętrzną izolacją termiczną) 
oraz ustalenia wymiarów nowego okna.

Okna i drzwi balkonowe powinny być 
zamontowane w płaszczyźnie równoległej  
do ściany z zachowaniem pionu i poziomu.

ORF
OFF

100

31

2

3

3

2

1 Wysokość od powierzchni podłogi (OFF) 
do dolnej krawędzi nadproża, względnie sufitu.

Szerokość otworu

Cecha metra

OFF powierzchnia podłogi
ORF powierzchnia stropu w stanie surowym
RR   wymiar kierunkowy w stanie surowym

a

c

c’

a’

b b’

RR

OFF
ORF

Wysokość
rzeczywistość H

2 Wysokość od powierzchni podłogi (OFF)
do dolnej krawędzi nadproża, względnie sufitu

OFF - powierzchnia podłogi
OFR - Powierzchnia stropu w stanie surowym
RR - wymiar kierunkowy w stanie surowym

b

b

b

hhh

poziomica

10
0

znacznik na 
wys. 1,0 m

Sprawdzenie wymiarów szerokości i wysokości 
otworu okiennego w ościeżu.

SPRAWDZENIE PROSTOKĄTNOŚCI OTWORÓW 
OKIENNYCH

Przy pomocy miary teleskopowej i  poziomicy 
można stwierdzić, czy ościeże jest prostokątne.  
Inną możliwością sprawdzenia prostokątności 
jest pomiar przekątnych. W  tym celu należy 
zmierzyć obie przekątne i  porównać ze sobą.  
Jeśli C = C’ oznacza to, że  otwór jest prostokątny.  
Jeśli wymiary przekątnych są różne, tj. C ≠ C’ 
w  ościeży nie ma kąta prostego. Graniczne odchyłki  
dla przekątnych otworów okiennych przedstawia tabela 9.

Wymiar 
otworu

Odchyłki 
dopuszczalne

do 0,5 m ± 3 mm

od 0,5 do 1,0 m ± 6 mm

od 1,0 do 3,0 m ± 8 mm

od 3,0 do 6,0 m ± 12 mm

Wymiary maksymalne, nominalne i  minimalne otworu 
okiennego oraz błąd pomiaru i  tolerancje przedstawia 
rysunek na podstawie okna o  wymiarze nominalnym 
1550 mm.

wymiar maksymalny

wymiar nominalny błąd pomiaru

tolerancja
pomiaru

wymiar minimalny

1550 - 12 = 1538

1550 + 12 = 1562

wybrana
szerokość

szczeliny 10

wymiar otworu

1538 - 2 x 10 = 1518
wybrana

szerokość
szczeliny 10

otwór okienny:
błąd pomiaru ± 12mm
tolerancja 24 mm

rama okienna:
błąd pomiaru ± 2mm
tolerancja 4 mm

wymiar minimalny

1516 - 2 = 1514

wymiar maksymalny

1516 + 2 = 1518

Odchyłki od wymiaru nominalnego otworu powinny 
wynosić:

 ■  dla otworów z nieprzygotowanym ościeżem  
do 3,0 m ± 12 mm,

 ■ dla otworów z nieprzygotowanym ościeżem  
od 3,0 m do 6,0m ± 16 mm,

 ■  dla otworów z gotowym ościeżem do 3,0 m ± 10 mm,

 ■  dla otworów z gotowym ościeżem  
od 3,0 m do 6,0 m ± 12 mm.

Okna i  drzwi balkonowe powinny być zamontowane 
w  płaszczyźnie równoległej do ściany z  zachowaniem 
pionu i poziomu.

Wymiary otworu okiennego, tolerancja  
i błąd pomiaru na przykładzie okna  
o wymiarze nominalnym 1550 mm.

tabela 9

Wysokość od powierzchni podłogi OFF  
do dolnej krawędzi nadproża, względnie sufitu.
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W  przypadku, gdy nie jest znany przebieg izoterm (nie wykonano obliczeń i  symulacji w  projekcie)  
i nie uwzględnia się rozkładu temperatury, można przyjąć przybliżone miejsca usytuowania okna.

USYTUOWANIE OKIEN  
I DRZWI BALKONOWYCH W OŚCIEŻU

Usytuowanie okien w  otworze nowego budynku powinno być określone w  projekcie 
i dokumentacji technicznej. 

ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA (PEŁNA)  
BEZ IZOLACJI 
– W POŁOWIE GRUBOŚCI ŚCIANY

ŚCIANA TRÓJWARSTWOWA  
Z IZOLACJĄ W JEJ ŚRODKU  
– W STREFIE IZOLACJI TERMICZNEJ

ŚCIANA DWUWARSTWOWA 
Z ZEWNĘTRZNĄ IZOLACJĄ TERMICZNĄ 
– W LICU MURU

ŚCIANA DWUWARSTWOWA 
Z ZEWNĘTRZNĄ IZOLACJĄ TERMICZNĄ 
– PRZED LICEM MURU

ŚCIANA DWUWARSTWOWA 
Z ZEWNĘTRZNĄ IZOLACJĄ TERMICZNĄ 
– PO ŚRODKU MURU
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W  budynkach energooszczędnych (niskoemisyjnych) 
lub pasywnych, gdzie występują ściany dwuwarstwowe 
z  zewnętrzną izolacją termiczną, okna powinny być 
częściowo lub całkowicie wysunięte przed lico muru. 

W  przypadku okien wysuniętych przed lico muru, 
mocowanych za pomocą konsoli, wsporników, 
kątowników lub ram nośnych, okna powinny być 
usytuowane w warstwie izolacji termicznej. 

W  przypadku ościeży z  węgarkami należy tak ustawić 
okno, aby oba kształtowniki ościeżnicy - pionowe 
i  poziome (w  nadprożu), były osłonięte przez węgarek 
nie więcej niż do połowy szerokości kształtownika 
ościeżnicy.
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Umowa o  wykonanie robót instalacyjnych stolarki 
budowlanej ma charakter umowy o  dzieło, jest więc 
umową rezultatu. W  wyniku wykonania zobowiązania 
powinien zostać osiągnięty określony w  umowie 
rezultat, oznaczone dzieło, zgodne z  wymaganiami 
zamawiającego inwestora. 

Częścią robót instalacyjnych stolarki budowlanej 
nazywanych potocznie „montażem okien” jest izolacja 
i uszczelnienie połączeń ościeżnic z ościeżami. Właściwą 
miarą oceny jakości wykonania izolacji i  uszczelnień 
połączeń ościeżnic z  ościeżami jest sprawdzenie,  
czy wymagania projektowe lub umowne dotyczące 
poziomu termoizolacji, szczelności na przenikanie 
powietrza oraz odporności na przenikanie wody 
opadowej do wnętrza pomieszczeń zostały spełnione.

W  przypadku, gdy w  projekcie lub umowie  
nie podano konkretnych klas/poziomów/wartości 
oczekiwanych rezultatów w  zakresie poszczególnych 
wymagań należy przyjmować, że spełnione muszą 
zostać co najmniej wymagania minimalne, określone 
w  przepisach techniczno-budowlanych znajdujących 
się w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
z  dnia 12 kwietnia 2002 roku w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065).

Wymagania Rozporządzenia odnoszące się 
bezpośrednio do rezultatów osiąganych w  wyniku 
wykonania izolacji i  uszczelnień połączeń okien 
z  ościeżami, przedstawione szczegółowo wcześniej, 
w  aktualnym brzmieniu są mało precyzyjne.  
Sprawia to, że projektanci albo inwestorzy zawierający 
umowy z  wykonawcami robót mają daleko 
idącą swobodę, co do ustalania klas/poziomów/
wartości oczekiwanych rezultatów w  zakresie 
poszczególnych wymagań. Należy podkreślić,  
że w przypadku, gdy klasa/poziom/wartość właściwości 
użytkowych charakteryzujących prawidłowo 
wykonane, zaizolowane oraz uszczelnione połączenia 
okien z  ościeżami, nie zostaną określone w  projekcie  
lub umowie, rzetelna ocena techniczna jakości wykonania 
izolacji i  uszczelnień jest utrudniona, co może prowadzić 
do powstawania trudnych do rozstrzygnięcia sporów. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nabywców 
oraz mając na uwadze najwyższą jakość 
materiałów służących do izolacji i  uszczelniania 
połączeń okien z  ościeżami produkowanych  
oraz dostarczanych przez Selena, potwierdzoną 
zarówno w badaniach laboratoryjnych, jak i badaniach 
poligonowych prowadzonych bezpośrednio  
na placu budowy, w  projektach lub umowach można 
przyjmować podane w tabeli 10 właściwości użytkowe 
charakteryzujące prawidłowo wykonane, zaizolowane 
oraz uszczelnione połączenia okien z ościeżami.

IZOLACJA I SZCZELNOŚĆ POŁĄCZEŃ  
– POZIOM WYMAGAŃ ZGODNY  
ZE STANDARDEM JAKOŚCI SELENA
 

Parametry prawidłowo zaizolowanego złącza według Standardu Selena

Właściwość połączenia ościeżnicy z ościeżem Dokument odniesienia Klasa/poziom/wartość

Odporność na przenikanie wody opadowej PN-EN 1027  ciśnienie 1200 Pa

Odporność na przenikanie wody opadowej PN-EN 12208 klasa E1200

Przepuszczalność powietrza PN-EN 1026 ciśnienie 600 Pa

Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207 klasa 4

Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207 QL ≤ 0,46 m3/hm

Przepuszczalność powietrza PN-EN 1026 a ≤ 0,1 [m3/hm(daPa)2/3]

Wartość współczynnika temperaturowego fRsi PN-EN 13788 ≥ 0,80

Liniowy współczynnik przenikania ciepła PN-EN ISO 14683 ≤ 0,15 W/mK

tabela 10

IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
Izolacyjność termiczna okna (współczynnik przenikania 
ciepła) do miejsca styku z  murem (złącze ościeży 
z  ościeżnicą) zgodnie z  warunkami Technicznymi 
od 31 grudnia 2020 roku powinna wynosić  
0,9 W/m2K. Połączenie ościeża z ościeżnicą jest efektem 
działań montażowych, dlatego, aby okno zachowało 
swoje właściwości w  zakresie izolacyjności, połączenie 
to powinno być wykonane w  sposób prawidłowy. 
Jednym z  czynników, od którego zależy uzyskanie 
deklarowanej izolacyjności cieplnej okna, jest szczelność 
elementów, które wypełniają połączenie muru i okna.

Termogramy od strony zewnętrznej budynku 
Kolor czerwony pokazuje temperaturę wyższą  
od strony zewnętrznej budynku, zatem obrazuje 
ucieczkę ciepła przez mostek liniowy, jakim jest złącze 
ościeży z ościeżnicą.

IZOLACJA CIEPLNA  
I AKUSTYCZNA ZŁĄCZA OKIENNEGO

Termogramy od strony wewnętrznej budynku  
Kolor niebieski pokazuje obniżoną temperaturę 
w  miejscu liniowego mostka termicznego, jakim jest 
złącze ościeży z  ościeżnicą.  Poniższe termogramy 
obrazują nieszczelne i  źle zaizolowane złącza, 
widocznie obniżoną temperaturę na złączu  
i  ucieczkę ciepła przez złącze ościeżnicy z ościeżem.



STANDARD USZCZELNIANIA I IZOLACJI POŁĄCZEŃ OŚCIEŻNIC Z OŚCIEŻAMI
48

sal wystawowych oraz pomieszczeń do zajęć sportowych 
i  innych pomieszczeń o  podobnym przeznaczeniu,  
dla których jako izolacyjność minimalną należy przyjąć 
wskaźnik oceny R’A,2 = 25 dB.

Wpływ szczelności okna na jego izolacyjność 
akustyczną określa się poprzez poprawkę λRs. Istnieje 
zależność pomiędzy współczynnikiem infiltracji 
powietrza a  wartością λRs w  poszczególnych 
pasmach częstotliwości oraz w  odniesieniu  
do ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej 
właściwej Rw. Wszelkie nieszczelności powodują 
obniżenie izolacyjności akustycznej okna, 
głównie w  paśmie wysokich częstotliwości,  
co przy jednoczesnym wzroście ciśnienia akustycznego 
może stać się zjawiskiem uciążliwym.

Dla współczynnika infiltracji powietrza  
a ≤ 0,1 m3/(m*h*daPa2/3) strata izolacyjności akustycznej 
okna jest pomijalna. 

Największe straty izolacyjności okien występują 
przy typowych wartościach dla złączy izolowanych 
samą pianą a  ≥ 0,5 m3/(m*h*daPa2/3), z  taką samą 
wartością (i  większą) współczynnika infiltracji  
dla samego okna. Strata taka może nawet wynosić ponad 
5 dB. Im większa izolacyjność akustyczna samego okna,  
tym strata izolacyjności akustycznej może wzrastać. 

Rysunek 8 obrazuje kilka różnych dróg przenikania 
hałasu przez okno. Izolacyjność akustyczna okna 
zależy od jego wymiarów i  kształtu (najgorszymi 
właściwościami akustycznymi charakteryzują się  
okna o  możliwie dużej powierzchni skrzydeł w  kształcie 
kwadratu), sposobu i  systemu konstrukcji, rodzaju 
zastosowanego oszklenia, a  także stopnia i  sposobu 
rozszczelnienia. 

Traktując  cały otwór ościeży jako przegrodę przeszkloną,  
nie można zapominać, że skutki wadliwie wykonanego 
montażu mogą być subiektywnie postrzegane przez 
użytkowników jako pogorszenie właściwości izolacyjności 
akustycznej okna nawet powyżej 5 dB. Pamiętając o tym, 
unikniemy popełnienia jednego z podstawowych błędów, 
polegającego na utożsamianiu izolacyjności akustycznej 
szyby zespolonej z  izolacyjnością akustyczną całego 
okna albo przegrody przeszklonej. Oddziaływanie 
wyłącznie na tę jedną z  dróg, którą hałas dociera  
do naszych uszu, nie może zapewnić optymalnego efektu,  
choć bez wątpienia, ze względu na udział powierzchni 
przeszklonych w całej powierzchni okna, szyby zespolone 
są jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych 
okna dźwiękochłonnego. 
 

Racjonalne pod względem ochrony cieplnej jest  
takie rozwiązanie przegród zewnętrznych, aby warstwa 
izolacji cieplnej była ciągła i  miała stałą grubość  
na całym elemencie budynku. Niestety takie 
wykonanie ściany zewnętrznej nie jest możliwe właśnie  
ze względu na występowanie otworów okiennych.  
W miejscu złącza ościeża z ościeżnicą  następuje:

 ■ wzrost gęstości strumienia cieplnego, 

 ■ obniżenie temperatury powierzchni wewnętrznej.

Dlatego miejsce to nazywamy mostkiem cieplnym 
liniowym.

Mostki liniowe uwzględnia się w obliczeniach strat ciepła 
i  charakterystyk cieplnych przegród, wykorzystując 
liniowe współczynniki przenikania ciepła mostków 
liniowych ψ. Dlatego też powinno się posługiwać 
współczynnikiem przenikania ciepła Uk skorygowanym 
o dodatkowy strumień ciepła.

Uk = Uc+∆U 

∆U  dodatek do współczynnika Uc wyrażający wpływ  
       mostków liniowych

ψi liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka 
    liniowego
Li długość mostka liniowego [m]
A pole powierzchni przegrody [m2] w osiach przegród 
    prostopadłych minus powierzchnia otworów

rys. 7 Schemat występowania liniowych mostków cieplnych w ścianie 

L2

L5,L7

L 1,L
3 L 6,L

8

A

Ψ2

Ψ3

Ψ6 Ψ8 Ψ4

Ψ7

Ψ5

Ψ1

Poza stratami ciepła przepływającego przez elementy 
budynku, przy określaniu rocznego zapotrzebowania 
na ciepło muszą być brane pod uwagę jego straty 
przez mostki cieplne. Wynika to z  coraz bardziej 
rygorystycznych wymagań dotyczących efektywności 
energetycznej budynków niskoenergetycznych. 
Liniowe oddziaływanie mostka cieplnego, jakim 
jest złącze ościeżnicy z  ościeżem, mierzone jest  
za pomocą współczynnika przenikania ciepła 
związanego z  długością ψ [W/mK]. Wartość ta 
wskazuje, ile ciepła jest tracone na różnice temperatur 
w  stopniach i  długość w  metrach, w  obszarze mostka 
cieplnego. Należy zwrócić uwagę, że wartość ψ  zależy 
również od wybranego podejścia (w  odniesieniu  
do powierzchni zewnętrznych ψe i  wewnętrznych ψi). 
W  zależności od różnych sytuacji konstrukcyjnych 
obie te wartości są często różne. Podczas planowania 
należy zwrócić uwagę, aby konstrukcja była  
jak najbardziej wolna od mostków termicznych. 

Wartości ujemne ψ oznaczają, że konstrukcja wokół 
mostka posiada gorszą charakterystykę energetyczną 
niż złącze (czyli złącze jest cieplejsze niż ściana wokół 
złącza) i  pokazuje, że złącze jest wolne od mostka 
termicznego. Wartości ψ nie powinny przekraczać 
nigdy 0,15 W/mK, która oznacza błąd projektowy.
Wartości liczbowe liniowego mostka cieplnego 
podawane są w różnych katalogach mostków cieplnych, 
dla przykładowych rozwiązań złączy według Standardu 
Selena w systemach WINS wskazane zostały na stronach: 
73, 76, 79, 82, 85, 88.

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA 
Przyłącze powinno zostać zaizolowane tak, 
aby stanowiło również barierę akustyczną. 
W  celu uzyskania ograniczenia przenikania  
do budynku dźwięków powietrznych, pochodzących 
z  otoczenia przez zastosowanie przegród 
o  odpowiedniej izolacyjności akustycznej,  
przy racjonalnym uwzględnieniu wszystkich jej 
części i  elementów, takich jak stolarka okienna 
i nawiewniki powietrza, bez względu na wynik obliczeń 
w  projecie akustycznym, izolacyjność akustyczna 
przegrody zewnętrznej nie powinna być mniejsza  
niż R’A,2 = 30 dB. Wymaganie to nie dotyczy 
przegród zewnętrznych holi i  pomieszczeń recepcji 
w  hotelach, korytarzy i  pomieszczeń rekreacyjnych 
w  szkołach, sal konsumpcyjnych kawiarni i  restauracji,  

∆U = ∑i 

ΨiLi

A

Oszklenie

Przymyki
i przylgi

Kształtowniki

Uszczelnienia

rys. 8 

Warto pamiętać o tym, że dla naszych 
uszu ograniczenie poziomu hałasu 
w pomieszczeniu o:
- 1 dB jest praktycznie niezauważalne,
- 3 dB jest ledwo odczuwalne,
- 5 dB będzie stanowiło wyraźną różnicę,
- 10 dB będzie odbierane jako zmniejszenie 
  poziomu hałasu o połowę.
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PRACA Z PIANĄ PU

Wszystkie podłoża muszą być czyste,  
wolne od tłuszczu, kurzu oraz jakichkolwiek 
substancji mogących pogorszyć przyczepność 
piany PU. Podłoże ościeża musi być zwarte 
i pozbawione luźnych (niezwiązanych) elementów.

Bezpośrednio przed aplikacją piany PU  
należy zwilżyć podłoże (tylko w  temperaturze 
powyżej 0°C).

Ramę okienną należy zamontować 
mechanicznie do ościeża oraz usztywnić.

Ramy okienne lub drzwiowe i  powierzchnie  
do nich przylegające należy zabezpieczyć  
przed ewentualnym zabrudzeniem,  
np. za pomocą folii malarskiej i  taśmy 
maskującej.

Puszka piany powinna mieć temperaturę 
pokojową, zawsze zgodnie z  zaleceniami 
umieszczonymi w  aktualnej karcie technicznej 
produktu (w  razie potrzeby zanurzyć puszkę 
w letniej wodzie).

Dokładnie wymieszać zawartość puszki  
przez energiczne potrząsanie (ok. 30 sekund).

Nakręcić puszkę na pistolet.

Przestrzeń roboczą (szczelinę pomiędzy 
ramą okienną a  ościeżem) wypełniać zawsze  
od dołu do góry w 100% pełnego przekroju 
szczeliny.

Po nałożeniu piany PU, jej powierzchnię należy 
zwilżyć wodą (tylko w  temperaturze powyżej 
0°C).

Warstwa piany nie powinna być grubsza  
niż 4 cm. Głębsze szczeliny wypełniać 
stopniowo warstwami. 

Po całkowitym utwardzeniu usunąć elementy 
usztywniające, obciąć ostrym narzędziem 
nadmiar piany i zabezpieczyć przed działaniem 
promieni UV.

Świeżą pianę PU należy usuwać dedykowanym 
czyścikiem Tytan do świeżej piany (zawsze 
zgodnie z aktualną kartą techniczną produktu).

Piana utwardzona może być usuwana 
jedynie mechanicznie lub z  zastosowaniem 
dedykowanego czyścika Tytan  
do utwardzonej piany (zawsze zgodnie 
z aktualną kartą techniczną produktu).

Niezależnie od rodzaju piany, jaka zostanie 
zastosowana do izolacji termicznej i  akustycznej, 
należy pamiętać o  głównej zasadzie, że tylko 
sucha warstwa piany poliuretanowej stanowi 
ocieplenie wokół okna i  może być uznana  
za izolację termiczną. Piana, która ulega zawilgoceniu, 
traci swoje właściwości i  staje się przyczyną 
powstawania mostków termicznych wokół okna.  
Dlatego tak ważne jest wykonanie uszczelnienia 
wewnętrznego i  zewnętrznego warstwy izolacji 
termicznej.

WYTYCZNE  
TECHNOLOGICZNE

PRACA Z FOLIAMI PŁYNNYMI

 Temperatura podłoża oraz otoczenia powinna 
wynosić od +5°C do +30°C.

 Należy stosować folie płynne zawsze zgodnie 
z zaleceniami producenta: 
- od strony wewnętrznej budynku - strefa 3, 
- od strony zewnętrznej budynku - strefa 1.

Powłoka wewnętrzna i  zewnętrzna folii płynnej 
powinna być nakładana na całą powierzchnię 
obrobionej piany PU oraz zachodzić 
przynajmniej 3 mm na powierzchnię ramy 
stolarki budowlanej i minimum 5 mm  
na powierzchnię ościeża.

Folie płynne należy nakładać na powierzchnię 
utwardzonej piany PU.

Do aplikacji produktów folii płynnych należy 
zastosować dedykowany aplikator silikonowy 
Tytan lub odpowiedni pędzelek.

W  celu aplikacji folii płynnych dostępnych 
w  opakowaniach pistoletowych o  pojemności  
600 ml, należy stosować odpowiedni pistolet 
ręczny lub elektryczny (np. Tytan CG SA613  
lub CG CA601).

Do obróbki utwardzonej piany PU należy 
używać odpowiedni nóż z ostrym ostrzem. Zbyt 
tępe ostrze może wpływać na niską precyzję 
cięcia, miejscowe wyrywanie struktury piany PU  
oraz brak możliwości uzyskania oczekiwanej 
równej powierzchni.

Zalecane grubości powłok: 
- 2 mm od strony wewnętrznej,  
- 1 mm od strony wewnętrznej.

 Czas utwardzania powłoki wynosi  
1 mm / 24 h w  warunkach 20°C / 50% RH.  
Czas dokładnego utwardzania uzależniony 
jest od warunków otoczenia oraz grubości 
nałożonej warstwy folii płynnej.
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ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

Wbudowanie okien powinno odbywać się  
po zakończeniu większości robót mokrych (tynki, 
posadzki). W ścianach dwuwarstwowych z ociepleniem 
zewnętrznym okna należ montować przed wykonaniem 
ocieplenia.

Przed przystąpieniem do montażu okien należy 
sprawdzić:

 ■  wymiary otworów okiennych,

 ■  rodzaj ościeża (z węgarkiem, bez węgarka),

 ■  czy ściany są płaskie i pionowe,

 ■ stan wykończenia ościeży okiennic,

 ■  poziomy ustawienia parapetów zewnętrznych 
i wewnętrznych.

ODBIÓR PRZED WBUDOWANIEM

Przed wbudowaniem okien należy sprawdzić:

 ■ zgodność z dokumentacją systemową  
lub indywidualną dokumentacją techniczną 
w zakresie materiałowo-konstrukcyjnym 
i wykonania,

 ■  zgodność z umową, projektem,  
dokumentacją techniczną budynku,

 ■ dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.

ODBIÓR PO WBUDOWANIU

Po dokonanym montażu należy sprawdzić 
prawidłowość:

 ■ podparcia progu ościeżnicy,

 ■  zamocowania mechanicznego okna  
na całym obwodzie (zachowanie odstępów  
między łącznikami mechanicznymi),

 ■  wykonania izolacji termicznej szczeliny  
pomiędzy ramą okna, a ościeżem  
na całym obwodzie (w tym pod progiem 
ościeżnicy),

 ■  wykonania uszczelnienia w stykach zewnętrznych 
i wewnętrznych szczeliny izolacyjnej  
(między oknem a ościeżem),

 ■  wykonanie obróbek progu drzwi balkonowych,

 ■  osadzenia parapetów zewnętrznego 
i wewnętrznego.

Tylko prawidłowo wykonane trójwarstwowe 
uszczelnienie złącza stanowi barierę dźwiękoszczelną, 
chroniąc wnętrze budynku przed hałasem z  zewnątrz 
i eliminuje niekontrolowane straty ciepła z budynku.

ODBIÓR ROBÓT  
MONTAŻOWYCH

 

PRACA Z TAŚMAMI ROZPRĘŻNYMI

Temperatura podłoża oraz otoczenia powinna 
wynosić co najmniej +5°C. 

Należy wziąć pod uwagę, że temperatura 
otoczenia znacznie wpływa na czas rozprężania się 
taśmy w  trakcie przeprowadzania montażu.  
Im wyższa temperatura otoczenia, tym krótszy 
czas rozprężania się taśmy. 

Taśmę rozprężną należy przechowywać 
w temperaturze pokojowej.

Do montażu taśm potrzebne są nożyczki  
lub odpowiedni nóż oraz taśma miernicza.

Przed przystąpieniem do montażu taśm 
należy zweryfikować równość oraz czystość 
powierzchni podłoża ościeży. Wszelkie 
nierówności powierzchni należy uzupełnić 
odpowiednią zaprawą. 

Powierzchnia ramy okiennej przed montażem 
taśmy musi być czysta i wolna od jakichkolwiek 
substancji mogących obniżyć adhezję paska 
klejowego do ramy. Dlatego przed montażem 
taśmy rozprężnej zaleca się przetarcie 
powierzchni ramy stolarki budowlanej 
z zastosowaniem dedykowanych ściereczek.

Po sprawdzeniu szerokości szczeliny  
pomiędzy powierzchnią ramy stolarki 
budowlanej, a  powierzchnią ościeża, należy 
dobrać odpowiednią taśmę rozprężną. 

Taśmę należy zastosować zgodnie z zaleceniami 
aktualnej karty technicznej produktu.

Przykładowy protokół odbioru  
do wykorzystania na budowie  
zaprezentowano na stronie 98.
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 CZY POWŁOKA Z ZASTOSOWANIEM  
FOLII PŁYNNYCH JEST ESTETYCZNA?

3-warstwowy system na bazie folii płynnych pozwala 
uzyskać estetyczną oraz zgodną z wymaganiami 
technicznymi powłokę. W przypadku każdego rozwiązania 
techniczno-produktowego należy spełnić podstawowe  
oraz proste kryteria zgodne z  zaleceniami Selena. 
Jednym z  nich jest fakt odpowiednio przygotowanej 
powierzchni (m.in. uzupełnienie szczeliny pianą PU  
oraz jej obróbka). Zabezpieczenie ram okiennych 
oraz innych powierzchni należy zapewnić poprzez 
funkcjonowanie na powierzchni ram oryginalnych folii 
okiennych oraz ewentualny montaż taśm malarskich.

CZY PRZYGOTOWANIE PRZED APLIKACJĄ  
FOLII PŁYNNEJ I OBRÓBKA PIANY PU  
SĄ PRACOCHŁONNE? 

Pianę PU należy aplikować zawsze od dołu  
do góry wypełniając szczelinę świeżą pianą  
w  100% przekroju. Dzięki temu na całym obwodzie 
szczeliny (od strony wewnętrznej i  zewnętrznej),  
po cięciu utwardzonej piany uzyskamy równą 
powierzchnię do aplikacji kolejnych warstw systemu. 
Zawsze należy posiadać przy sobie ostry nóż. Dokładnie 
wypełniona szczelina złącza gwarantuje uzyskanie 
bardzo dobrych właściwości i parametrów technicznych 
w  przypadku każdego systemu uszczelnienia okien 
i drzwi.

CZY PROCES APLIKACJI FOLII PŁYNNYCH  
JEST BARDZO PRACOCHŁONNY?

Zastosowanie produktu w kiełbasach oraz odpowiedni 
aplikator usprawnia pracę (do dyspozycji marka Tytan 
oferuje ręczny oraz elektryczny). Dodatkowo należy 
zweryfikować cały proces instalacji folii tekstylnych 
versus folie płynne (na bazie tabeli mapowania 
procesu).

CZY PODCZAS WYMIANY OKIEN  
MOŻNA STOSOWAĆ FOLIĘ PŁYNNĄ?

Wymiana stolarki budowlanej w obiektach istniejących 
często różni się od procesu funkcjonującego 
w  obiektach nowo budowanych. Różnice 
wynikają między innymi z  technologii montażu, 
sytuacji montażowej przed podjęciem prac  
oraz po jej zakończeniu. System WINS Fix przewiduje 
montaż warstwowy dla budownictwa istniejącego, 
w  tym zabytkowego (system składający się 
z  produktów: taśma rozprężna, piana PU, folia płynna 
wewnętrzna).

WINS to systemy izolacji i  uszczelnienia ościeżnic 
z  ościeżami, które składają się z  materiałów 
przeznaczonych do wykonywania izolacji i  uszczelnień 
w  obrębie prawidłowo zaprojektowanych szczelin 
dylatacyjnych, zapewniające osiągnięcie rezultatów 
w  zakresie przenikalności cieplnej, izolacyjności 
akustycznej oraz odporności na przenikanie 
wody opadowej i  powietrza przez połączenie,  
co najmniej na poziomie minimalnym wymaganym  
przez krajowe przepisy techniczno-budowlane,  
o  ile w  projekcie budowlanym lub umowie  
nie określono innych, wyższych wymagań,  
co do pożądanego i oczekiwanego poziomu właściwości 
użytkowych.

W  oparciu o  doświadczenia oraz wyniki badań 
laboratoryjnych i  poligonowych w  niniejszym 
opracowaniu przedstawiono trzy sprawdzone 
systemy izolacji i  uszczelnień, oparte o  materiały 
produkowane i dostarczane przez Selena, przeznaczone  
do profesjonalnego wykonywania izolacji i  uszczelnień, 
których użycie zgodne z  zaleceniami i  wskazówkami 
Standardu Selena pozwala uzyskać rezultat 
przewyższający standard jakości ustalony w  oparciu 
o  wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z  dnia 12 kwietnia 2002 roku w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  
i  ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065) oraz zgodny 
z trendami wysokoenergooszczędnych budynków NZEB. 

 

SYSTEMY IZOLACJI I USZCZELNIENIA  
WINS - DOBÓR MATERIAŁÓW

ODPOWIEDZI  
NA CZĘSTE PYTANIA
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 ■ Wysokoelastyczny
 ■ Wysoka izolacyjność cieplna  

λ ≤ 0,035 W/mK
 ■ Chroni nawet największe elementy stolarki 

przed rozszczelnieniem połączenia
 ■ Doskonale przenosi wszystkie drgania 

budynku
 ■ Szczelny nawet w ekstremalnych warunkach 

obciążeń na okno (uderzenia deszczu, wstrząsy) 
 ■ Nie deformuje ram
 ■ Idealna praca cieplno-wilgotnościowa złącza:  

Sd wewnętrzne ≥ 30 m, Sd zewnętrzne ≤ 2 m
 ■ Doskonała odporność na przenikanie  

wody opadowej w klasie E1200 (1200 Pa)
 ■ Doskonała odporność na przepuszczanie 

powietrza w klasie 4 (600 Pa)
 ■ Współczynnik temperaturowy fRsi ≥ 0,8  

(brak możliwości zawilgocenia i zagrzybienia złącza)

 ■ Ultra szybka aplikacja - 4x razy szybciej niż 
w standardowych systemach trójwarstwowych 

 ■ Doskonały przy remontach i wymianie okien
 ■ Nie deformuje ram
 ■ Idealna praca cieplno-wilgotnościowa złącza:  

Sd wewnętrzne ≥ 30 m, Sd zewnętrzne ≤ 2 m
 ■ Doskonała odporność na przenikanie  

wody opadowej w klasie E1200 (1200 Pa)
 ■ Doskonała odporność na przepuszczanie 

powietrza w klasie 4 (600 Pa)
 ■ Współczynnik temperaturowy fRsi ≥ 0,8  

(brak możliwości zawilgocenia i zagrzybienia złącza)

 ■ Doskonały tam, gdzie nie można  
naruszyć elewacji

 ■ Idealny dla obiektów zabytkowych
 ■ Rekomendowany dla ścian z elewacją 

klinkierową z węgarkiem
 ■ Nie deformuje ram
 ■ Doskonała odporność na przenikanie  

wody opadowej w klasie E1200 (1200 Pa)
 ■ Doskonała odporność na przepuszczanie 

powietrza w klasie 4 (600 Pa)
 ■ Współczynnik temperaturowy fRsi ≥ 0,8  

(brak możliwości zawilgocenia i zagrzybienia złącza)

NOWY STANDARD USZCZELNIANIA
I IZOLACJI OKIEN NA BAZIE 
FOLII PŁYNNYCH

 ■ Szczelność
 ■ Ekstremalnie wysoka odporność na UV - 10 lat
 ■ Łatwość aplikacji
 ■ Oszczędność czasu montażu i uszczelnienia złącza
 ■ Bez konieczności specjalnego przygotowania 

podłoża i gruntowania ościeża 
 ■ Bez wypaczania ram
 ■ Uniwersalność - niezależność od szerokości spoin

 ■ Wysoka bierna ochrona przeciwpożarowa
 ■ Energooszczędność
 ■ Nie emituje żadnych szkodliwych substancji podczas 

montażu, jak również w trakcie użytkowania budynku
 ■ Pewność rozwiązania - minimalizacja możliwości 

wystąpienia błędów wykonawczych podczas 
montażu, izolacji i uszczelniania, jak również wskutek 
dalszych prac budowlanych

Systemy WINS to innowacyjne 3-warstwowe 
systemy izolacji i  uszczelniania złączy ościeży 
z  ościeżnicami. Systemy regulują przepływ pary 
wodnej w  złączu oraz hamują niekontrolowaną 
infiltrację powietrza, co powoduje podniesienie 
efektywności energetycznej i  akustycznej złącza.  
Systemy WINS składają się ze zintegrowanych 
ze sobą produktów, które zastosowane jako 
system zapewniają złączu ościeża z  ościeżnicą  
Standard uszczelnienia i izolacji Selena 
(tabela 10, strona 46). 

Zastosowanie rekomendowane
w stolarce budowlanej, stolarce 
wielkootworowej i zestawach okien 
w nowym budownictwie:
- ściany jednowarstwowe,
- ściany dwuwarstwowe (ETICS),
- ściany szkieletowe,
- ściany trójwarstwowe bez węgarka.

Zastosowanie możliwe
w stolarce budowlanej 
w budownictwie istniejącym.

Zastosowanie rekomendowane
w stolarce budowlanej 
w budownictwie istniejącym:
- ściany jednowarstwowe,
- ściany dwuwarstwowe (ETICS),
- ściany szkieletowe,
- ściany trójwarstwowe bez węgarka.

Zastosowanie możliwe  
w stolarce budowlanej  
w nowym budownictwie.

Zastosowanie rekomendowane 
w stolarce budowlanej  
w budownictwie istniejącym 
zabytkowym, w ścianach 
trójwarstwowych z węgarkiem.

Zastosowanie możliwe
w stolarce budowlanej 
w budownictwie nowym,  
gdy projektowana jest ściana 
z elewacją z klinkieru z węgarkiem.

ZINTEGROWANE SYSTEMY 3-WARSTWOWEGO  
USZCZELNIANIA I IZOLACJI OKIEN
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ZASTOSOWANIE REKOMENDOWANE:

Izolacja i uszczelnienie stolarki budowlanej,  
stolarki wielkootworowej i zestawów okien w nowym 
budownictwie:

 ■  ściany jednowarstwowe,

 ■  ściany dwuwarstwowe (ETICS),

 ■  ściany szkieletowe,

 ■  ściany trójwarstwowe bez węgarka.

ZASTOSOWANIE MOŻLIWE: 

Izolacja i uszczelnienie stolarki  
budowlanej w budownictwie istniejącym.

SYSTEM USZCZELNIEŃ  
– WINS FLEX

GŁÓWNE CECHY SYSTEMU:

 ■ odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne, 

 ■ precyzyjna aplikacja  
i gwarancja trwałej szczelności, 

 ■ 10 lat odporności na promieniowanie UV.

INNOWACJA DLA NOWYCH  
I WYMAGAJĄCYCH MONTAŻY

WINS Flex to wysoko elastyczny, wysoce odporny 
na ekstremalne warunki pogodowe system 
3-warstwowego montażu okien, niewymagający 
specjalnego przygotowania podłoża. Chroni nawet 
największe okna przed deformacją, doskonale 
przenosi wszystkie drgania budynku i  zachowuje 
szczelność nawet w warunkach silnych obciążeń.

Zaprojektowane i prawidłowo wykonane izolacja i uszczelnienie połączeń ościeżnic z ościeżami, zgodnie z opisanym 
i  prezentowanym wariancie systemu uszczelnień z  użyciem materiałów produkowanych lub dostarczanych  
przez Selena, charakteryzuje się poziomem/klasą/wartością właściwości użytkowych podanych w tabeli:

Właściwość połączenia ościeżnicy z ościeżem Dokument odniesienia Klasa/poziom/wartość

Odporność na przenikanie wody opadowej PN-EN 1027 1200 Pa

Odporność na przenikanie wody opadowej PN-EN 12208 klasa E1200

Przepuszczalność powietrza PN-EN 1026 600 Pa

Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207 klasa 4

Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207 QL ≤ 0,46 m3/hm

Przepuszczalność powietrza PN-EN 1026 a ≤ 0,1 [m3/hm(daPa)2/3]

Wartość współczynnika temperaturowego fRsi PN-EN 13788 ≥ 0,80

Liniowy współczynnik przenikania ciepła PN-EN ISO 14683 ≤ 0,15 W/mK

tabela 11 Parametry złącza w systemie WINS Flex
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TECHNOLOGIA WYKONANIA USZCZELNIENIA 
ZŁĄCZA:

 ■  Podłoże powinno być czyste wolne od tłuszczu, 
kurzu, zwarte i pozbawione luźnych elementów 
oraz jakichkolwiek substancji mogących pogorszyć 
przyczepność piany PU oraz pozostałych produktów 
wchodzących w skład systemu. Zaleca się odpylenie 
powierzchni z zastosowaniem odkurzacza.

 ■  Ramę okienną należy zamontować mechanicznie 
do ościeża zgodnie z przyjętymi standardami 
technicznymi RAL.

 ■  W przypadku braku fabrycznej folii okiennej 
należy zabezpieczyć ramy przed ewentualnym 
zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej.

 ■ Powierzchnię roboczą należy zwilżyć wodą  
(tylko w temperaturze powyżej 0°C) 
z zastosowaniem odpowiedniego rozpylacza 
(powierzchnia powinna być zwilżona bez tworzenia 
zastoin wody). Rekomendowana temperatura 
puszki to temperatura pokojowa. Należy założyć 
rękawiczki oraz okulary ochronne. Przed użyciem 
wstrząsnąć energicznie puszką (ok. 30 sekund). 
Usunąć nasadkę ochronną i przykręcić puszkę 
z pianą do adaptora pistoletu. 

 ■  Podczas aplikacji puszka musi się znajdować 
w pozycji “zaworem do dołu”.

 ■  Pianę aplikować zawsze od dołu w do góry, 
wypełniając szczelinę świeżą pianą zawsze w 100% 
przekroju. Dzięki temu na całym obwodzie szczeliny 
(od strony wewnętrznej i zewnętrznej), po odcięciu 
utwardzonej piany, uzyskamy równą powierzchnię 
do aplikacji kolejnych warstw systemu. 

 ■  Bezpośrednio po nałożeniu zwilżyć powierzchnię 
piany mgiełką wodną (tylko w temperaturze 
powyżej 0°C).

 ■  Szczeliny wypełniać stopniowo warstwami  
po około 4 cm głębokości każda.

 ■  Po całkowitym utwardzeniu piany PU,  
odciąć nadmiar pianki ostrym nożem  
równo z powierzchnią ramy.

 ■  Temperatura podłoża oraz otoczenia powinna 
wynosić od +5°C do +30°C. 

 ■  Należy stosować folie płynne zawsze zgodnie 
z zaleceniem producenta: 
- od strony wewnętrznej budynku - strefa 3, 
- od strony zewnętrznej budynku - strefa 1. 

 ■  Powłoka wewnętrzna i zewnętrzna folii płynnej 
powinna być nakładana na całą powierzchnię 
odciętej piany PU oraz zachodzić przynajmniej  
3 mm na powierzchnię ramy stolarki budowlanej 
i minimum 5 mm na powierzchnię ościeża.

 ■  Folie płynne należy nakładać na powierzchnię 
utwardzonej i odciętej piany PU.

 ■  Do aplikacji folii płynnych należy stosować 
dedykowany aplikator silikonowy Tytan  
lub odpowiedni pędzelek. 

 ■ Do aplikacji folii płynnych dostępnych w opakowaniach 
600 ml kiełbasy, należy zastosować odpowiedni 
pistolet ręczny lub elektryczny (np. Tytan CG SA613 lub 
CG CA601). 

 ■ Do obróbki utwardzonej piany PU należy używać 
odpowiedni nóż z ostrym ostrzem. Zbyt tępe ostrze 
może wpływać na niską precyzję cięcia, miejscowe 
wyrywanie struktury piany PU oraz brak możliwości 
uzyskania oczekiwanej równej powierzchni. 

 ■  Zalecane grubości powłok: 
- 2 mm od strony wewnętrznej,  
- 1 mm od strony zewnętrznej. 

Temperatura otoczenia Czas utwardzania
Zalecana grubość: 2 mm

 +5°C > 5 h

+23°C ≈ 2,5 h

+30°C ≈ 2 h

tabela 12 Czas utwardzania powłok - folia płynna wewnętrzna

Temperatura otoczenia Czas utwardzania
Zalecana grubość: 1 mm

 +5°C ≈ 5 h

+23°C ≈ 1 h

+30°C < 1 h

tabela 13 Czas utwardzania powłok - folia płynna zewnętrzna

 ■ Czas pełnego utwardzania uzależniony jest  
od warunków otoczenia oraz grubości nałożonej 
warstwy produktów.

 ■ Wysokoelastyczny
 ■ Chroni największe okna przed deformacją
 ■ Doskonale przenosi drgania budynku 
 ■ Wysokoszczelny nawet w ekstremalnych warunkach  

obciążeń na okno 
 ■ Zapewnia wysoką izolacyjność cieplną
 ■ Stanowi bierną ochronę przeciwpożarową,  

klasa reakcji na ogień B2
 ■ Podnosi efektywność energetyczną budynku
 ■ Ma neutralny zapach, nie emituje żadnych szkodliwych substancji 

w trakcie montażu oraz podczas użytkowania
 ■ Ekstremalnie wysoka odporność na UV - 10 lat
 ■ Łatwy i pewny w aplikacji, nie wymaga specjalnego przygotowania 

podłoża, ani gruntowania ościeża, niezależny od szerokości spoin
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GŁÓWNE CECHY SYSTEMU:

 ■ 4x szybszy montaż  
w stosunku do tradycyjnych folii tekstylnych, 

 ■ precyzyjna aplikacja  
i gwarancja trwałej szczelności, 

 ■ 10 lat odporności na promieniowanie UV.

SYSTEM USZCZELNIEŃ  
– WINS FAST

INNOWACJA DLA NAJSZYBSZEJ IZOLACJI 
OKIEN NA RYNKU

WINS Fast to bardzo szybki i łatwy w montażu system 
3-warstwowego uszczelnienia okien, niewymagający 
specjalnego przygotowania podłoża. Uniwersalny, 
niezależny od szerokości spoin. Doskonały przy 
remontach i  wymianie okien. Zapewnia odporną 
na warunki atmosferyczne szczelność oraz izoluje 
akustycznie. Idealny wszędzie tam, gdzie ważna jest 
szybkość montażu.

ZASTOSOWANIE REKOMENDOWANE:

Izolacja i uszczelnienie stolarki budowlanej, 
w budownictwie istniejącym:

 ■  ściany jednowarstwowe, 

 ■  ściany dwuwarstwowe (ETICS), 

 ■  ściany szkieletowe, 

 ■  ściany trójwarstwowe bez węgarka.

ZASTOSOWANIE MOŻLIWE: 

Izolacja i uszczelnienie stolarki budowlanej 
w nowym budownictwie.

Zaprojektowane i prawidłowo wykonane izolacja i uszczelnienie połączeń ościeżnic z ościeżami, zgodnie z opisanym 
i  prezentowanym wariancie systemu uszczelnień z  użyciem materiałów produkowanych lub dostarczanych  
przez Selena, charakteryzuje się poziomem/klasą/wartością właściwości użytkowych podanych w tabeli:

Właściwość połączenia ościeżnicy z ościeżem Dokument odniesienia Klasa/poziom/wartość

Odporność na przenikanie wody opadowej PN-EN 1027 1200 Pa

Odporność na przenikanie wody opadowej PN-EN 12208 klasa E1200

Przepuszczalność powietrza PN-EN 1026 600 Pa

Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207 klasa 4

Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207 QL ≤ 0,46 m3/hm

Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207 a ≤ 0,1 [m3/hm(daPa)2/3]

Wartość współczynnika temperaturowego fRsi PN-EN 13788 ≥ 0,80

Liniowy współczynnik przenikania ciepła PN-EN ISO 14683 ≤ 0,15 W/mK

tabela 14 Parametry złącza w systemie WINS Fast
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TECHNOLOGIA WYKONANIA USZCZELNIENIA 
ZŁĄCZA:

 ■ Podłoże powinno być czyste wolne od tłuszczu, 
kurzu, zwarte i pozbawione luźnych elementów 
oraz jakichkolwiek substancji mogących pogorszyć 
przyczepność piany PU oraz pozostałych produktów 
wchodzących w skład systemu. Zaleca się odpylenie 
powierzchni z zastosowaniem odkurzacza. 

 ■  Ramę okienną należy zamontować mechanicznie 
do ościeża zgodnie z przyjętymi standardami 
technicznymi RAL. 

 ■  W przypadku braku fabrycznej folii okiennej 
należy zabezpieczyć ramy przed ewentualnym 
zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej 

 ■ Powierzchnię roboczą należy zwilżyć wodą  
(tylko w temperaturze powyżej 0°C) z zastosowaniem 
odpowiedniego rozpylacza (powierzchnia powinna 
być zwilżona bez tworzenia zastoin wody). 
Rekomendowana temperatura puszki to temperatura 
pokojowa. Należy założyć rękawiczki oraz okulary 
ochronne. Przed użyciem wstrząsnąć energicznie 
puszką (ok. 30 sekund). Usunąć nasadkę ochronną 
i przykręcić puszkę z pianą do adaptora pistoletu.  

 ■  Podczas aplikacji puszka musi się znajdować 
w pozycji “zaworem do dołu”. 

 ■ Pianę aplikować zawsze od dołu w do góry, 
wypełniając szczelinę świeżą pianą zawsze w 100% 
przekroju. Dzięki temu na całym obwodzie szczeliny 
(od strony wewnętrznej i zewnętrznej), po odcięciu 
utwardzonej piany uzyskamy równą powierzchnię  
do aplikacji kolejnych warstw systemu. 

 ■  Bezpośrednio po nałożeniu zwilżyć powierzchnię 
piany mgiełką wodną (tylko w temperaturze  
powyżej 0°C). 

 ■  Szczeliny wypełniać stopniowo warstwami  
po około 4 cm głębokości każda. 

 ■  Po całkowitym utwardzeniu piany PU,  
odciąć nadmiar pianki ostrym nożem równo 
z powierzchnią ramy. 

 ■  Temperatura podłoża oraz otoczenia powinna 
wynosić od +5°C do +30°C. 

 ■  Należy stosować folie płynne zawsze zgodnie 
z zaleceniem producenta: 
- od strony wewnętrznej budynku - strefa 3, 
- od strony zewnętrznej budynku - strefa 1. 

 ■ Powłoka wewnętrzna i zewnętrzna folii płynnej 
powinna być nakładana na całą powierzchnię 
odciętej piany PU oraz zachodzić przynajmniej  
3 mm na powierzchnię ramy stolarki budowlanej 
i minimum 5 mm na powierzchnię ościeża. 

 ■  Folie płynne należy nakładać na powierzchnię 
utwardzonej i odciętej piany PU. 

 ■  Do aplikacji folii płynnych należy stosować 
dedykowany aplikator silikonowy Tytan  
lub odpowiedni pędzelek. 

 ■ Do aplikacji folii płynnych dostępnych w opakowaniach 
600 ml kiełbasy, należy zastosować odpowiedni 
pistolet ręczny lub elektryczny  
(np. Tytan CG SA613 lub CG CA601). 

 ■  Do obróbki utwardzonej piany PU należy używać 
odpowiedni nóż z ostrym ostrzem. Zbyt tępe ostrze 
może wpływać na niską precyzję cięcia, miejscowe 
wyrywanie struktury piany PU oraz brak możliwości 
uzyskania oczekiwanej równej powierzchni. 

 ■  Zalecane grubości powłok: 
- 2 mm od strony wewnętrznej,  
- 1 mm od strony zewnętrznej. 

Temperatura otoczenia Czas utwardzania
Zalecana grubość: 2 mm

 +5°C > 5 h

+23°C ≈ 2,5 h

+30°C ≈ 2 h

tabela 15 Czas utwardzania powłok - folia płynna wewnętrzna

Temperatura otoczenia Czas utwardzania
Zalecana grubość: 1 mm

 +5°C ≈ 5 h

+23°C ≈ 1 h

+30°C < 1 h

tabela 16 Czas utwardzania powłok - folia płynna zewnętrzna

 ■  Czas pełnego utwardzania uzależniony jest  
od warunków otoczenia oraz grubości nałożonej 
warstwy produktów.

 ■ Bardzo szybki montaż
 ■ Wysokoszczelny
 ■ Bardzo wydajny – więcej okien z jednego opakowania
 ■ Zapewnia wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną
 ■ Stanowi bierną ochronę przeciwpożarową
 ■ Podnosi efektywność energetyczną budynku
 ■ Ma neutralny zapach, nie emituje żadnych szkodliwych 

substancji w trakcie montażu oraz podczas użytkowania
 ■ Ekstremalnie wysoka odporność na UV - 10 lat
 ■ Łatwy i pewny w aplikacji, nie wymaga specjalnego 

przygotowania podłoża, ani gruntowania ościeża, 
niezależny od szerokości spoin 
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GŁÓWNE CECHY SYSTEMU:

 ■ 2x szybszy montaż bez naruszania elewacji, 

 ■ precyzyjna aplikacja  
i gwarancja trwałej szczelności, 

 ■ 10 lat odporności na promieniowanie UV. 

ZASTOSOWANIE REKOMENDOWANE:

Izolacja i uszczelnienie stolarki budowlanej 
budownictwie istniejącym, zabytkowym:

 ■ ściany trójwarstwowe z węgarkiem.

ZASTOSOWANIE MOŻLIWE: 

Izolacja i uszczelnienie stolarki budowlanej 
w budownictwie nowym, gdy projektowana  
jest ściana z elewacją z klinkieru z węgarkiem.

SYSTEM USZCZELNIEŃ  
– WINS FIX

Zaprojektowane i prawidłowo wykonane izolacja i uszczelnienie połączeń ościeżnic z ościeżami, zgodnie z opisanym 
i  prezentowanym wariancie systemu uszczelnień z  użyciem materiałów produkowanych lub dostarczanych  
przez Selena, charakteryzuje się poziomem/klasą/wartością właściwości użytkowych podanych w tabeli:

INNOWACJA DLA SZYBKIEJ WYMIANY  
I RENOWACJI OKIEN

WINS Fix to szybki i  łatwy w  montażu system 
3-warstwowego uszczelnienia okien w  ścianach 
z  węgarkiem bez naruszania warstwy zewnętrznej 
elewacji. Zapewnia odporną na warunki atmosferyczne 
szczelność oraz izoluje akustycznie.

Właściwość połączenia ościeżnicy z ościeżem Dokument odniesienia Klasa/poziom/wartość

Odporność na przenikanie wody opadowej PN-EN 1027 1200 Pa

Odporność na przenikanie wody opadowej PN-EN 12208 klasa E1200

Przepuszczalność powietrza PN-EN 1026 600 Pa

Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207 klasa 4

Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207 QL ≤ 0,46 m3/hm

Przepuszczalność powietrza PN-EN 12207 a ≤ 0,1 [m3/hm(daPa)2/3]

Wartość współczynnika temperaturowego fRsi PN-EN 13788 ≥ 0,80

Liniowy współczynnik przenikania ciepła PN-EN ISO 14683 ≤ 0,15 W/mK

tabela 17 Parametry złącza w systemie WINS Fix
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TECHNOLOGIA WYKONANIA USZCZELNIENIA 
ZŁĄCZA:

 ■  Podłoże powinno być czyste wolne od tłuszczu, 
kurzu, zwarte i pozbawione luźnych elementów 
oraz jakichkolwiek substancji mogących pogorszyć 
przyczepność piany PU oraz pozostałych produktów 
wchodzących w skład systemu. Zaleca się odpylenie 
powierzchni z zastosowaniem odkurzacza. 

 ■  Ramę okienną należy zamontować mechanicznie 
do ościeża zgodnie z przyjętymi standardami 
technicznymi RAL. 

 ■  W przypadku braku fabrycznej folii okiennej 
należy zabezpieczyć ramy przed ewentualnym 
zabrudzeniem przy pomocy taśmy malarskiej. 

 ■ Powierzchnię roboczą należy zwilżyć wodą  
(tylko w temperaturze powyżej 0°C) z zastosowaniem 
odpowiedniego rozpylacza (powierzchnia powinna 
być zwilżona bez tworzenia zastoin wody). 
Rekomendowana temperatura puszki to temperatura 
pokojowa. Należy założyć rękawiczki oraz okulary 
ochronne. Przed użyciem wstrząsnąć energicznie 
puszką (ok. 30 sekund). Usunąć nasadkę ochronną 
i przykręcić puszkę z pianą do adaptora pistoletu.  

 ■  Podczas aplikacji puszka musi się znajdować 
w pozycji “zaworem do dołu”. 

 ■ Pianę aplikować zawsze od dołu w do góry, 
wypełniając szczelinę świeżą pianą zawsze w 100% 
przekroju. Dzięki temu na całym obwodzie szczeliny 
(od strony wewnętrznej i zewnętrznej), po odcięciu 
utwardzonej piany uzyskamy równą powierzchnię  
do aplikacji kolejnych warstw systemu.  

 ■  Bezpośrednio po nałożeniu zwilżyć powierzchnię piany 
mgiełką wodną (tylko w temperaturze powyżej 0°C). 

 ■  Szczeliny wypełniać stopniowo warstwami  
po około 4 cm głębokości każda. 

 ■  Po całkowitym utwardzeniu piany PU,  
odciąć nadmiar pianki ostrym nożem  
równo z powierzchnią ramy. 

 ■  Temperatura podłoża oraz otoczenia powinna 
wynosić od +5°C do +30°C. 

 ■  Należy stosować folie płynne zawsze zgodnie 
z zaleceniem producenta: 
- od strony wewnętrznej budynku - strefa 3. 

 ■  Powłoka wewnętrzna folii płynnej powinna być 
nakładana na całą powierzchnię odciętej piany PU 
oraz zachodzić przynajmniej 3 mm na powierzchnię 
ramy stolarki budowlanej i minimum 5 mm na 
powierzchnię ościeża. 

 ■  Folię płynną należy nakładać na powierzchnię 
utwardzonej i odciętej piany PU. 

 ■  Do aplikacji folii płynnej należy stosować 
dedykowany aplikator silikonowy Tytan  
lub odpowiedni pędzelek. 

 ■  Do aplikacji folii płynnej dostępnych w opakowaniach 
600 ml kiełbasy, należy zastosować odpowiedni 
pistolet ręczny lub elektryczny (np. Tytan CG SA613  
lub CG CA601). 

 ■  Do obróbki utwardzonej piany PU należy używać 
odpowiedniego noża z ostrym ostrzem.  
Zbyt tępe ostrze może wpływać na niską precyzję 
cięcia, miejscowe wyrywanie struktury piany PU 
oraz brak możliwości uzyskania oczekiwanej równej 
powierzchni. 

 ■  Zalecana grubość powłoki to 2 mm  
od strony wewnętrznej.  

 ■ W przypadku stosowania taśmy rozprężnej, 
wykonanie uszczelnienia złącza rozpoczynamy  
od naklejenia jej na powierzchnię węgarka. 
Szerokość taśmy dobieramy odpowiednio 
do szerokości szczeliny. Wszelkie uszkodzenia, 
pustki oraz nierówności powierzchni węgarka  
należy zniwelować. Przed przystąpieniem  
do montażu taśmy, zawsze należy odciąć dwa 
centymetry pierwsze i ostatnie z rolki. 

Temperatura otoczenia Czas utwardzania
Zalecana grubość: 2 mm

 +5°C > 5 h

+23°C ≈ 2,5 h

+30°C ≈ 2 h

tabela 18 Czas utwardzania powłok - folia płynna wewnętrzna

 ■  Czas pełnego utwardzania uzależniony jest  
od warunków otoczenia oraz grubości nałożonej 
warstwy produktów.

 ■ Tempo rozprężania taśmy jest uzależnione  
od warunków otoczenia, w których wykonywany 
jest montaż. Należy odkleić około 20 cm paska 
ochronnego z taśmy i rozpocząć nakładanie 
taśmy 2 mm od krawędzi węgarka.  
W trakcie odwijania taśmy należy na bieżąco  
i sukcesywnie dociskać (z umiarkowaną siłą)  
do właściwego podłoża. Taśmy rozprężnej  
nie wolno zaginać oraz naklejać jedną na drugą.

 ■ Idealny do szybkiej wymiany okien  
bez naruszania warstwy zewnętrznej elewacji 
w ścianach z węgarkiem

 ■ Wysokoszczelny
 ■ Stanowi bierną ochronę przeciwpożarową
 ■ Podnosi efektywność energetyczną budynku
 ■ Ma neutralny zapach, nie emituje żadnych 

szkodliwych substancji w trakcie montażu  
oraz podczas użytkowania

 ■ Ekstremalnie wysoka odporność na UV - 10 lat
 ■ Łatwy i pewny w aplikacji,  

niezależny od szerokości spoin
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ZALECANE SYSTEMY: 

ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH 
Z PROGIEM OŚCIEŻNICY Z XPS

Opis połączenia ościeża z ościeżnicą

Budowa ściany 
zewnętrznej

Jednowarstwowa ściana zewnętrzna 
z betonu komórkowego z ościeżami 
z betonu komórkowego o grubości 36,5 
cm otynkowana z obu stron

Okno Okno PCV

Mocowanie
Mocowanie na bokach kotwami  
za pomocą wkrętów

Zewnętrzne 
uszczelnienie 
wodoszczelne, 
a zarazem 
paroprzepuszczalne

Paroprzepuszczalna folia płynna 
WINS zewnętrzna o grubości 1 mm, 
o współczynniku Sd = 2 m

Termoizolacja złącza
Piana poliuretanowa  
WINS Fast / WINS Flex

Wewnętrzne 
uszczelnienie

Niskoparoprzepuszczalna folia WINS 
płynna wewnętrzna o grubości 2 mm, 
o współczynniku Sd = 30 m

Posadowienie okna Okno posadowione na profilu XPS

tabela 19 tabela 20  

Przewodność cieplna głównych materiałów λ [W/mK]

żelbet 2,3000

tynk 0,8500

piana PU 0,0350

paroszczelna folia płynna 0,0500

paroprzepuszczalna folia płynna 0,0500

parapet z PCV 0,4000

bloczek komórkowy 0,1600

drewno 0,2200

PCV 0,2000

wkładka termiczna 0,0320

zaprawa (ciepła) Ytong 0,5400

szkło okienne 0,8000

tynk wewnętrzny 0,7000

nadproże z betonu komórkowego 0,1600

styropian XPS 032 0,0320

ŚCIANA DWUWARSTWOWA Z PROGIEM 
OŚCIEŻNICY Z XPS

ŚCIANA DWUWARSTWOWA BEZ PROGU 
OŚCIEŻNICY Z WYPEŁNIENIEM PIANĄ PU

ŚCIANA TRÓJWARSTWOWA Z PROGIEM 
OŚCIEŻNICY Z XPS I WĘGARKIEM

ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA Z WĘGARKIEM

ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA Z BLOCZKÓW 
SILIKATOWYCH Z PROGIEM OŚCIEŻNICY Z XPS

ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA BEZ PROGU 
OŚCIEŻNICY Z WYPEŁNIENIEM PIANĄ PU

PRZYKŁADY WYKONANIA POŁĄCZEŃ  
OŚCIEŻNIC Z OŚCIEŻAMI Z PARAMETRAMI  
CIEPLNO-WILGOTNOŚCIOWYMI
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4

5

ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA - LISTWA PODOKIENNA XPS - TYTAN LIQUID

TRÓJWARSTWOWY MONTAŻ OKIEN

6
3

2

13

DETAL PIONOWY - OKNO OSADZONE W WARSTWIE KONSTRUKCYJNEJ

1

1 - folia LIQUID - paroszczelna1 - folia LIQUID - paroszczelna

3 - folia LIQUID - paroprzepuszczalna3 - folia LIQUID - paroprzepuszczalna
2 - pianka uszczelniająca TYTAN UF70/ELASTIC2 - pianka uszczelniająca TYTAN UF70/ELASTIC

4 - nadproże systemowe4 - nadproże systemowe
5 - parapet zewnętrzny z wkładką termiczną5 - parapet zewnętrzny z wkładką termiczną
6 - listwa podokienna XPS6 - listwa podokienna XPS
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ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH Z PROGIEM OŚCIEŻNICY Z XPS

DETAL PIONOWY - OKNO OSADZONE W WARSTWIE KONSTRUKCYJNEJ

1. Folia płynna WINS wewnętrzna
2. Piana izolująca WINS Fast / WINS Flex
3. Folia płynna WINS zewnętrzna
4. Nadproże systemowe
5. Parapet zewnętrzny z wkładką termiczną
6. Listwa podokienna XPS

fRsi = 0,87
ψ = 0,11

fRsi = 0,87
ψ = 0,17

WARUNKI BRZEGOWE DO OBLICZEŃ

Warunki brzegowe do obliczeń czynnika 
temperaturowego fRsi oraz współczynnika strat 
liniowego mostka termicznego ψ zgodne z  normami: 
EN ISO 13370, EN ISO 6946, EN ISO 13788.

 ■ Temperatura zewnętrzna -10°C
 ■ Temperatura wewnętrzna +20°C

0 5 10 13

0 5 10 13

≥ 13°C

1. PRZEBIEG IZOTERM W PRZEKROJU ŚCIANY 
Z GÓRNYM I DOLNYM OŚCIEŻEM

Na ścianę zewnętrzną działa różnica temperatur, 
a  więc dochodzi do przepływu ciepła przez element 
budynku z  wyższego do niższego poziomu energii. 
Energia cieplna przechodzi „z  ciepła do zimna”,  
co powoduje, że w  przekroju poprzecznym ściany 
występuje charakterystyczny profil temperaturowy.
W  sytuacjach złożonych takich, jakim jest złącze 
ościeżnicy z  ościeżem, warunki fizyczno-budowlane 
opisuje się poprzez przedstawienie pola temperatur 
i  rozkładu izoterm. Z  przebiegu izoterm wynika,  
że w złączu nie wystąpi wykroplenie ponieważ  izoterma 
13°C występuje wewnątrz złącza.

Systemy WINS zapewniają utrzymanie izotermy 
13°C w  złączu, co daje temperaturę na powierzchni 
ościeżnicy powyżej 13°C oraz współczynnik fRsi ≥ 0,8. 
Jest to najwyższe zabezpieczenie ościeżnicy i  ościeża 
przed przemarzaniem, wykropleniem i zagrzybieniem.

2. ROZKŁAD POLA TEMPERATURY W PRZEKROJU 
Z DOLNYM I GÓRNYM OŚCIEŻEM

Systemy WINS zapewniają, że całe złącze znajduje się 
w strefie ciepłej i dodatnich temperatur, co ochrania je 
przed przemarzaniem i degradacją biologiczną.

2.1.
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WARUNKI BRZEGOWE DO OBLICZEŃ

Warunki brzegowe do obliczeń czynnika 
temperaturowego fRsi oraz współczynnika strat 
liniowego mostka termicznego ψ zgodne z  normami: 
EN ISO 13370, EN ISO 6946, EN ISO 13788.

 ■ Temperatura zewnętrzna -10°C
 ■ Temperatura wewnętrzna +20°C

1. PRZEBIEG IZOTERM W PRZEKROJU ŚCIANY 
Z GÓRNYM I DOLNYM OŚCIEŻEM

Na ścianę zewnętrzną działa różnica temperatur, a więc 
dochodzi do przepływu ciepła przez element budynku 
z  wyższego do niższego poziomu energii. Energia 
cieplna przechodzi „z  ciepła do zimna”, co powoduje, 
że w  przekroju poprzecznym ściany występuje 
charakterystyczny profil temperaturowy.
W  sytuacjach złożonych takich, jakim jest złącze 
ościeżnicy z  ościeżem, warunki fizyczno-budowlane 
opisuje się poprzez przedstawienie pola temperatur 
i  rozkładu izoterm. Z  przebiegu izoterm wynika,  
że w złączu nie wystąpi wykroplenie, ponieważ izoterma 
13°C występuje wewnątrz złącza.

Systemy WINS zapewniają utrzymanie izotermy 
13°C w  złączu, co daje temperaturę na powierzchni 
ościeżnicy powyżej 13°C oraz współczynnik fRsi ≥ 0,8. 
Jest to najwyższe zabezpieczenie ościeżnicy i  ościeża 
przed przemarzaniem, wykropleniem i zagrzybieniem.

2. ROZKŁAD POLA TEMPERATURY W PRZEKROJU 
Z DOLNYM I GÓRNYM OŚCIEŻEM

Systemy WINS zapewniają, że całe złącze znajduje się 
w strefie ciepłej i dodatnich temperatur, co ochrania je 
przed przemarzaniem i degradacją biologiczną.

0 5 10 13

0 5 10 13

≥ 13°C

2.1.

ZALECANE SYSTEMY: 

Opis połączenia ościeża z ościeżnicą

Budowa ściany 
zewnętrznej

Jednowarstwowa ściana zewnętrzna  
z betonu komórkowego z ościeżami  
z betonu komórkowego 

Okno Okno PCV

Mocowanie
Mocowanie na bokach kotwami  
za pomocą wkrętów

Zewnętrzne 
uszczelnienie 
wodoszczelne, 
a zarazem 
paroprzepuszczalne

Paroprzepuszczalna folia płynna 
WINS zewnętrzna o grubości 1 mm, 
współczynniku Sd = 2 m

Termoizolacja złącza
Piana poliuretanowa  
WINS Fast / WINS Flex

Wewnętrzne 
uszczelnienie

Niskoparoprzepuszczalna folia płynna 
WINS wewnętrzna o grubości 2 mm, 
współczynniku Sd = 30 m

Posadowienie okna
Okno posadowione bez progu 
ościeznicy

tabela 21 tabela 22

Przewodność cieplna głównych materiałów λ [W/mK]

żelbet 2,3000

tynk 0,8500

piana uszczelniająca 0,0350

paroszczelna folia płynna 0,0500

paroprzepuszczalna folia płynna 0,0500

parapet z PCV 0,4000

bloczek komórkowy 0,1600

drewno 0,2200

PCV 0,2000

zaprawa (ciepła) Ytong 0,5400

szkło okienne 0,8000

tynk wewnętrzny 0,7000

wylewka 1,5000

nadproże z betonu komórkowego 0,1600

ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA BEZ PROGU OŚCIEŻNICY 
Z WYPEŁNIENIEM PIANĄ PU
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ZALECANE SYSTEMY: 

ŚCIANA DWUWARSTWOWA Z PROGIEM OŚCIEŻNICY Z XPS

Opis połączenia ościeża z ościeżnicą

Budowa ściany 
zewnętrznej

Dwuwarstwowa ściana zewnętrzna 
z betonu komórkowego, ocieplona 
styropianem, w systemie ETICS

Okno Okno PCV

Mocowanie
Mocowanie na bokach kotwami  
za pomocą wkrętów

Zewnętrzne 
uszczelnienie 
wodoszczelne, 
a zarazem 
paroprzepuszczalne

Paroprzepuszczalna folia płynna 
WINS zewnętrzna o grubości 1 mm, 
współczynniku Sd = 2 m

Termoizolacja złącza
Piana poliuretanowa 
WINS Fast / WINS Flex

Wewnętrzne 
uszczelnienie

Niskoparoprzepuszczalna folia płynna 
WINS wewnętrzna o grubości 2 mm, 
współczynniku Sd = 30 m

Posadowienie okna Okno posadowione na profilu XPS

tabela 23 tabela 24 

Przewodność cieplna głównych materiałów λ [W/mK]

żelbet 2,3000

tynk 0,8500

piana uszczelniające UF70 0,0360

paroszczelna folia płynna 0,0500

paroprzepuszczalna folia płynna 0,0500

parapet z PCV 0,4000

bloczek komórkowy 0,1600

drewno 0,2200

styropian 035 0,0350

PCV 0,2000

styropian XPS 032 0,0320

styropian 037 0,0370

wkładka termiczna 0,0320

zaprawa (ciepła) Ytong 0,5400

szkło okienne 0,8000

tynk wewnętrzny 0,7000

wylewka 1,5000

nadproże z betonu komórkowego 0,1600

styropian XPS 032 0,0320

styropian 037 0,0370

piana PURENIT 0,0700

wkładka termiczna 0,0320

piana PURENIT 0,0700

4

5

1 - folia LIQUID - paroszczelna1 - folia LIQUID - paroszczelna

3 - folia LIQUID - paroprzepuszczalna3 - folia LIQUID - paroprzepuszczalna
2 - pianka uszczelniająca TYTAN UF70/ELASTIC2 - pianka uszczelniająca TYTAN UF70/ELASTIC

4 - nadproże systemowe4 - nadproże systemowe
5 - parapet zewnętrzny z wkładką termiczną5 - parapet zewnętrzny z wkładką termiczną

ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA - TYTAN ULTRA FAST 70 - TYTAN LIQUID

TRÓJWARSTWOWY MONTAŻ OKIEN

1

2
3

2

13

DETAL PIONOWY - OKNO OSADZONE W WARSTWIE KONSTRUKCYJNEJ
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ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA BEZ PROGU OŚCIEŻNICY Z WYPEŁNIENIEM PIANĄ PU

DETAL PIONOWY - OKNO OSADZONE W WARSTWIE KONSTRUKCYJNEJ

1. Folia płynna WINS wewnętrzna
2. Piana izolująca WINS Fast / WINS Flex
3. Folia płynna WINS zewnętrzna
4. Nadproże systemowe
5. Parapet zewnętrzny z wkładką termiczną

fRsi = 0,87
ψ = 0,11

fRsi = 0,83
ψ = 0,16



STANDARD USZCZELNIANIA I IZOLACJI POŁĄCZEŃ OŚCIEŻNIC Z OŚCIEŻAMI
78

ŚCIANA DWUWARSTWOWA - LISTWA PODOKIENNA XPS - TYTAN LIQUID

TRÓJWARSTWOWY MONTAŻ OKIEN

4

1

63

2

1

3

7

DETAL PIONOWY - OKNO OSADZONE W WARSTWIE KONSTRUKCYJNEJ

1 - folia LIQUID - paroszczelna1 - folia LIQUID - paroszczelna

3 - folia LIQUID - paroprzepuszczalna3 - folia LIQUID - paroprzepuszczalna
2 - pianka uszczelniająca TYTAN UF70/ELASTIC2 - pianka uszczelniająca TYTAN UF70/ELASTIC

4 - nadproże systemowe4 - nadproże systemowe
5 - parapet zewnętrzny z wkładką termiczną5 - parapet zewnętrzny z wkładką termiczną
6 - listwa podokienna XPS6 - listwa podokienna XPS
7 - masa trwale elastyczna7 - masa trwale elastyczna

5

Izo
ter

ma
 13

ᵒC

ŚCIANA DWUWARSTWOWA Z PROGIEM OŚCIEŻNICY Z XPS

DETAL PIONOWY - OKNO OSADZONE W WARSTWIE KONSTRUKCYJNEJ

fRsi = 0,88
ψ = 0,04

fRsi = 0,93
ψ = 0,04

1. Folia płynna WINS wewnętrzna
2. Piana izolująca WINS Fast / WINS Flex
3. Folia płynna WINS zewnętrzna
4. Nadproże systemowe
5. Parapet zewnętrzny z wkładką termiczną
6. Listwa podokienna
7. Masa trwale elastyczna

WARUNKI BRZEGOWE DO OBLICZEŃ

Warunki brzegowe do obliczeń czynnika 
temperaturowego fRsi oraz współczynnika strat 
liniowego mostka termicznego ψ zgodne z  normami: 
EN ISO 13370, EN ISO 6946, EN ISO 13788.

 ■ Temperatura zewnętrzna -10°C
 ■ Temperatura wewnętrzna +20°C

1. PRZEBIEG IZOTERM W PRZEKROJU ŚCIANY 
Z GÓRNYM I DOLNYM OŚCIEŻEM

Na ścianę zewnętrzną działa różnica temperatur, a więc 
dochodzi do przepływu ciepła przez element budynku 
z  wyższego do niższego poziomu energii. Energia 
cieplna przechodzi „z  ciepła do zimna”, co powoduje, 
że w  przekroju poprzecznym ściany występuje 
charakterystyczny profil temperaturowy.
W  sytuacjach złożonych takich, jakim jest złącze 
ościeżnicy z  ościeżem, warunki fizyczno-budowlane 
opisuje się poprzez przedstawienie pola temperatur 
i  rozkładu izoterm. Z  przebiegu izoterm wynika,  
że w  złączu nie wystąpi wykroplenie, ponieważ  
izoterma 13°C występuje wewnątrz złącza.

Systemy WINS zapewniają utrzymanie izotermy 
13°C w  złączu, co daje temperaturę na powierzchni 
ościeżnicy powyżej 13°C oraz współczynnik fRsi ≥ 0,8. 
Jest to najwyższe zabezpieczenie ościeżnicy i  ościeża 
przed przemarzaniem, wykropleniem i zagrzybieniem.

2. ROZKŁAD POLA TEMPERATURY W PRZEKROJU 
Z DOLNYM I GÓRNYM OŚCIEŻEM 

Systemy WINS zapewniają, że całe złącze znajduje się 
w  strefie ciepłej i  dodatnich temperatur, co ochrania  
je przed przemarzaniem i degradacją biologiczną.

2.1.

0 5 10 13

0 5 10 13

≥ 13°C
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0 5 10 13

0 5 10 13

≥ 13°C

WARUNKI BRZEGOWE DO OBLICZEŃ

Warunki brzegowe do obliczeń czynnika 
temperaturowego fRsi oraz współczynnika strat 
liniowego mostka termicznego ψ zgodne z  normami: 
EN ISO 13370, EN ISO 6946, EN ISO 13788.

 ■ Temperatura zewnętrzna -10°C
 ■ Temperatura wewnętrzna +20°C

1. PRZEBIEG IZOTERM W PRZEKROJU ŚCIANY 
Z GÓRNYM I DOLNYM OŚCIEŻEM

Na ścianę zewnętrzną działa różnica temperatur, a więc 
dochodzi do przepływu ciepła przez element budynku 
z  wyższego do niższego poziomu energii. Energia 
cieplna przechodzi „z  ciepła do zimna”, co powoduje, 
że w  przekroju poprzecznym ściany występuje 
charakterystyczny profil temperaturowy.
W  sytuacjach złożonych takich, jakim jest złącze 
ościeżnicy z  ościeżem, warunki fizyczno-budowlane 
opisuje się poprzez przedstawienie pola temperatur 
i  rozkładu izoterm. Z  przebiegu izoterm wynika,  
że w złączu nie wystąpi wykroplenie, ponieważ izoterma 
13°C występuje wewnątrz złącza

Systemy WINS zapewniają utrzymanie izotermy 
13°C w  złączu, co daje temperaturę na powierzchni 
ościeżnicy powyżej 13°C oraz współczynnik fRsi ≥ 0,8. 
Jest to najwyższe zabezpieczenie ościeżnicy i  ościeża 
przed przemarzaniem, wykropleniem i zagrzybieniem.

2. ROZKŁAD POLA TEMPERATURY W PRZEKROJU 
Z DOLNYM I GÓRNYM OŚCIEŻEM

Systemy WINS zapewniają, że całe złącze znajduje się 
w strefie ciepłej i dodatnich temperatur, co ochrania je 
przed przemarzaniem i degradacją biologiczną.

2.1.

ZALECANE SYSTEMY: 

ŚCIANA DWUWARSTWOWA BEZ PROGU OŚCIEŻNICY 
Z WYPEŁNIENIEM PIANĄ PU

Opis połączenia ościeża z ościeżnicą

Budowa ściany 
zewnętrznej

Dwuwarstwowa ściana zewnętrzna 
z betonu komórkowego ocieplona 
styropianem, w systemie ETICS

Okno Okno PCV

Mocowanie
Mocowanie na bokach kotwami za 
pomocą wkrętów

Zewnętrzne 
uszczelnienie 
wodoszczelne, 
a zarazem 
paroprzepuszczalne

Paroprzepuszczalna folia płynna 
WINS zewnętrzna o grubości 1 mm, 
współczynniku Sd = 2 m

Termoizolacja złącza
Piana poliuretanowa  
WINS Fast / WINS Flex

Wewnętrzne 
uszczelnienie

Niskoparoprzepuszczalna folia płynna 
WINS wewnętrzna o grubości 2 mm, 
współczynniku Sd = 30 m

Posadowienie okna
Okno posadowione bez progu 
oscieżnicy

tabela 25 tabela 26 

Przewodność cieplna głównych materiałów λ [W/mK]

żelbet 2,3000

tynk 0,8500

piana uszczelniające UF70 0,0360

paroszczelna folia płynna 0,0500

paroprzepuszczalna folia płynna 0,0500

parapet z PCV 0,4000

bloczek komórkowy 0,1600

drewno 0,2200

nadproże z betonu komórkowego 0,1600

PCV 0,2000

wkładka termiczna 0,0320

zaprawa (ciepła) Ytong 0,5400

szkło okienne 0,8000

tynk wewnętrzny 0,7000

wylewka 1,5000

styropian 035 0,0350

styropian XPS 032 0,0320

styropian 037 0,0370
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ZALECANE SYSTEMY: 

ŚCIANA TRÓJWARSTWOWA Z PROGIEM OŚCIEŻNICY 
Z XPS I WĘGARKIEM

Opis połączenia ościeża z ościeżnicą

Budowa ściany 
zewnętrznej

Trójwarstwowa ściana zewnętrzna  
z betonu komórkowego, ocieplona 
wełną mineralną i z elewacją z klinkieru

Okno Okno PCV

Mocowanie
Mocowanie na bokach kotwami  
za pomocą wkrętów

Zewnętrzne 
uszczelnienie 
wodoszczelne, 
a zarazem 
paroprzepuszczalne

Taśma samorozprężna

Termoizolacja złącza
Piana poliuretanowa  
WINS Fast / WINS Flex

Wewnętrzne 
uszczelnienie

Niskoparoprzepuszczalna folia płynna 
WINS wewnętrzna o grubości 2 mm, 
współczynniku Sd = 30 m

Posadowienie okna Okno posadowione na profilu XPS

tabela 27 tabela 28 

Przewodność cieplna głównych materiałów λ [W/mK]

żelbet 2,3000

tynk 0,8500

piana uszczelniające UF70 0,0360

paroszczelna folia płynna 0,0500

paroprzepuszczalna folia płynna 0,0500

parapet z PCV 0,4000

bloczek komórkowy 0,1600

drewno 0,2200

styropian 035 0,0350

styropian XPS 032 0,0320

pianka PURENIT 0,0700

PCV 0,2000

wkładka termiczna 0,0320

zaprawa (ciepła) Ytong 0,5400

szkło okienne 0,8000

tynk wewnętrzny 0,7000

wylewka 1,5000

nadproże z betonu komórkowego 0,1600

styropian 037 0,0370

cegła dziurawka 0,6200

taśma rozprężna 0,0520

ŚCIANA DWUWARSTWOWA - TYTAN ULTRA FAST 70 - TYTAN LIQUID

TRÓJWARSTWOWY MONTAŻ OKIEN

4

1

23

2

1

3

7

1 - folia LIQUID - paroszczelna1 - folia LIQUID - paroszczelna

3 - folia LIQUID - paroprzepuszczalna3 - folia LIQUID - paroprzepuszczalna
2 - pianka uszczelniająca TYTAN UF70/ELASTIC2 - pianka uszczelniająca TYTAN UF70/ELASTIC

4 - nadproże systemowe4 - nadproże systemowe
5 - parapet zewnętrzny z wkładką termiczną5 - parapet zewnętrzny z wkładką termiczną
7 - masa trwale elastyczna7 - masa trwale elastyczna

5

DETAL PIONOWY - OKNO OSADZONE W WARSTWIE KONSTRUKCYJNEJ
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fRsi = 0,88
ψ = 0,04

fRsi = 0,85
ψ = 0,03

1. Folia płynna WINS wewnętrzna
2. Piana izolująca WINS Fast / WINS Flex
3. Folia płynna WINS zewnętrzna
4. Nadproże systemowe
5. Parapet zewnętrzny z wkładką termiczną
7. Masa trwale elastyczna

ŚCIANA DWUWARSTWOWA BEZ PROGU OŚCIEŻNICY Z WYPEŁNIENIEM PIANĄ PU

DETAL PIONOWY - OKNO OSADZONE W WARSTWIE KONSTRUKCYJNEJ
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ŚCIANA DWUWARSTWOWA - LISTWA PODOKIENNA XPS - TYTAN LIQUID

TRÓJWARSTWOWY MONTAŻ OKIEN

DETAL PIONOWY - OKNO OSADZONE W WARSTWIE KONSTRUKCYJNEJ I IZOLACJI

1 - folia LIQUID - paroszczelna1 - folia LIQUID - paroszczelna
2 - pianka uszczelniająca TYTAN UF70/ELASTIC2 - pianka uszczelniająca TYTAN UF70/ELASTIC
4 - nadproże systemowe4 - nadproże systemowe

8 - taśma rozprężna TYTAN8 - taśma rozprężna TYTAN

2

1

8

1

6
8

4

9

6 - listwa podokienna XPS6 - listwa podokienna XPS

9 - parapet zewnętrzny - ceglany9 - parapet zewnętrzny - ceglany
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 13
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ŚCIANA TRÓJWARSTWOWA Z PROGIEM OŚCIEŻNICY Z XPS I WĘGARKIEM

DETAL PIONOWY - OKNO OSADZONE W WARSTWIE KONSTRUKCYJNEJ I IZOLACJI

fRsi = 0,88
ψ = 0,13

fRsi = 0,86
ψ = 0,06

1. Folia płynna WINS wewnętrzna
2. Piana izolująca WINS Fast / WINS Flex
4. Nadproże systemowe
6. Listwa podokienna XPS
8. Taśma rozprężna WINS Fix
9. Parapet zewnętrzny ceglany

0 5 10 13

0 5 10 13

≥ 13°C

WARUNKI BRZEGOWE DO OBLICZEŃ

Warunki brzegowe do obliczeń czynnika 
temperaturowego fRsi oraz współczynnika strat 
liniowego mostka termicznego ψ zgodne z  normami: 
EN ISO 13370, EN ISO 6946, EN ISO 13788.

 ■ Temperatura zewnętrzna -10°C
 ■ Temperatura wewnętrzna +20°C

1. PRZEBIEG IZOTERM W PRZEKROJU ŚCIANY 
Z GÓRNYM I DOLNYM OŚCIEŻEM

Na ścianę zewnętrzną działa różnica temperatur, a więc 
dochodzi do przepływu ciepła przez element budynku 
z  wyższego do niższego poziomu energii. Energia 
cieplna przechodzi „z  ciepła do zimna”, co powoduje, 
że w  przekroju poprzecznym ściany występuje 
charakterystyczny profil temperaturowy.
W  sytuacjach złożonych takich, jakim jest złącze 
ościeżnicy z  ościeżem, warunki fizyczno-budowlane 
opisuje się poprzez przedstawienie pola temperatur 
i  rozkładu izoterm. Z  przebiegu izoterm wynika,  
że w  złączu nie wystąpi wykroplenie, ponieważ  
izoterma 13°C występuje wewnątrz złącza.

Systemy WINS zapewniają utrzymanie izotermy 
13°C w  złączu, co daje temperaturę na powierzchni 
ościeżnicy powyżej 13°C oraz współczynnik fRsi ≥,0,8. 
Jest to najwyższe zabezpieczenie ościeżnicy i  ościeża 
przed przemarzaniem, wykropleniem i zagrzybieniem.

2. ROZKŁAD POLA TEMPERATURY W PRZEKROJU 
Z DOLNYM I GÓRNYM OŚCIEŻEM

Systemy WINS zapewniają, że całe złącze znajduje się 
w strefie ciepłej i dodatnich temperatur, co ochrania je 
przed przemarzaniem i degradacją biologiczną.

2.1.
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0 5 10 13

≥ 13°C

WARUNKI BRZEGOWE DO OBLICZEŃ

Warunki brzegowe do obliczeń czynnika 
temperaturowego fRsi oraz współczynnika strat 
liniowego mostka termicznego ψ zgodne z  normami  
EN ISO 13370, EN ISO 6946, EN ISO 13788.

 ■ Temperatura zewnętrzna -10°C
 ■ Temperatura wewnętrzna +20°C

1. PRZEBIEG IZOTERM W PRZEKROJU ŚCIANY 
Z GÓRNYM I DOLNYM OŚCIEŻEM

Na ścianę zewnętrzną działa różnica temperatur, a więc 
dochodzi do przepływu ciepła przez element budynku 
z  wyższego do niższego poziomu energii. Energia 
cieplna przechodzi „z  ciepła do zimna”, co powoduje, 
że w  przekroju poprzecznym ściany występuje 
charakterystyczny profil temperaturowy.
W  sytuacjach złożonych takich, jakim jest złącze 
ościeżnicy z  ościeżem, warunki fizyczno-budowlane 
opisuje się poprzez przedstawienie pola temperatur  
i  rozkładu izoterm. Z  przebiegu izoterm wynika,  
że w złączu nie wystąpi wykroplenie, ponieważ  izoterma 
13°C występuje na powierzchni wewnętrznej złącza.

Systemy WINS zapewniają utrzymanie izotermy 13°C 
na powierzchni złącza nawet przy ekstremalnych 
warunkach, jakim poddawana jest ściana 
jednowarstwowa ceramiczna (np. obiekty zabytkowe).
Systemy WINS zapewniają współczynnik fRsi≥ 0,8.  
Jest to najwyższe zabezpieczenie ościeżnicy i  ościeża 
przed przemarzaniem, wykropleniem i  zagrzybieniem, 
nawet w obiektach zabytkowych.

2. ROZKŁAD POLA TEMPERATURY W PRZEKROJU 
Z DOLNYM I GÓRNYM OŚCIEŻEM

Systemy WINS zapewniają, że całe złącze znajduje się 
w strefie ciepłej i dodatnich temperatur, co ochrania je 
przed przemarzaniem i degradacją biologiczną.

Z  uwagi na wartość liniowego mostka cieplnego 
powyżej 0,15 W/mK zaleca się przy modernizacji 
takiej ściany ułożenia minimum 2 cm warstwy XPS  
pod parapetem ceramicznym, co spowoduje 
przesunięcie się strefy temperatur dodatnich na całe 
złącze.

2.1.

ZALECANE SYSTEMY: 

ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA Z WĘGARKIEM

Opis połączenia ościeża z ościeżnicą

Budowa ściany 
zewnętrznej

Jednowarstwowa ściana zewnętrzna  
z cegły ceramicznej

Okno Okno PCV

Mocowanie
Mocowanie na bokach kotwami  
za pomocą wkrętów

Zewnętrzne 
uszczelnienie 
wodoszczelne, 
a zarazem 
paroprzepuszczalne

Taśma samorozprężna

Termoizolacja złącza
Piana poliuretanowa 
WINS Fast / WINS Flex

Wewnętrzne 
uszczelnienie

Niskoparoprzepuszczalna folia płynna 
WINS wewnętrzna o grubości 2 mm, 
współczynniku Sd = 30 m

Posadowienie okna Okno posadowione na profilu XPS

tabela 29 tabela 30 

Przewodność cieplna głównych materiałów λ [W/mK]

żelbet 2,3000

tynk 0,8500

piana uszczelniające UF70 0,0360

paroszczelna folia płynna 0,0500

paroprzepuszczalna folia płynna 0,0500

parapet z PCV 0,4000

cegła dziurawka 0,6200

drewno 0,2200

PCV 0,2000

wkładka termiczna 0,0320

szkło okienne 0,8000

tynk wewnętrzny 0,7000

wylewka 1,5000

nadproże z betonu komórkowego 0,1600

taśma rozprężna 0,0520
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MATERIAŁY DO WYKONYWANIA 
IZOLACJI I USZCZELNIEŃ POŁĄCZEŃ
OŚCIEŻNIC Z OŚCIEŻAMI SELENA

Do wykonywania izolacji i  uszczelnień połączeń okien 
z  ościeżami wykorzystuje się materiały o  różnych 
właściwościach użytkowych. Materiały produkowane 
i  dostarczane przez Selena, służące do wykonywania 
uszczelnień połączeń okien z  ościeżami w  strefie 1 
i w strefie 3 charakteryzują się:

 ■  niskim lub wysokim współczynnikiem oporu 
dyfuzyjnego μ, 

 ■  odpornością na starzenie pod wpływem 
oddziaływania promieniowania słonecznego, 

 ■  odpornością na oddziaływanie wody, 

 ■  trwałą zdolnością do kompensowania 
przemieszczeń konstrukcji, 

 ■  odpornością na oddziaływanie czynników 
chemicznych i mechanicznych.

Materiały produkowane i  dostarczane przez Selena, 
służące do wykonywania izolacji i  uszczelniania 
połączeń okien z  ościeżami w  strefie 2, funkcjonalnej 
strefie izolacji charakteryzują się:

 ■  niską przewodnością cieplną i wartością 
współczynnika przewodzenia ciepła λ, 

 ■  wysoką izolacyjnością akustyczną.

W tabeli 31 zaprezentowano zestawienie podstawowych 
grup materiałów służących do wykonywania izolacji 
i uszczelnienia okien z  ościeżami ze wskazaniem 
właściwej dla ich zastosowania strefy montażu 
i uszczelnień.

Ze względu na właściwości użytkowe 
materiałów służących tylko do wykonywania 
izolacji połączeń ościeżnic z ościeżami,  
nie uważa się ich za właściwe do wykonywania 
uszczelnień. Połączenie ościeżnicy z ościeżem 
z izolacją wykonaną przy użyciu piany PU, 
bez wymaganych uszczelnień w strefach 
1 i 3, nie spełnia wymagań jakościowych 
Selena w zakresie szczelności na przenikanie 
powietrza oraz wody opadowej do wnętrza 
pomieszczeń prezentowanych w tabeli 10  
na stronie 46. 

Prawidłowe wykonanie izolacji i uszczelnienia 
połączeń ościeżnic z ościeżami wymaga 
jednoczesnego zastosowania materiałów 
o właściwościach izolujących, jak i materiałów 
uszczelniających. Tylko takie rozwiązanie 
zapewnia: pewność energooszczędności, 
pewność szczelności, pewność izolacji 
akustycznej oraz wysoką bierną ochronę 
przeciwpożarową.

PAROIZOLACYJNE 
FOLIE PŁYNNE

tabela 31

PIANY PUWODOODPORNE 
FOLIE PŁYNNE 

PAROPRZEPUSZCZALNE 
TAŚMY ROZPRĘŻNE

1 - folia LIQUID - paroszczelna1 - folia LIQUID - paroszczelna

4 - nadproże monolityczne4 - nadproże monolityczne
2 - pianka uszczelniająca TYTAN UF70/ELASTIC2 - pianka uszczelniająca TYTAN UF70/ELASTIC

8 - taśma rozprężna TYTAN8 - taśma rozprężna TYTAN
9 - parapet zewnętrzny 9 - parapet zewnętrzny ceglanyceglany

ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA - TYTAN ULTRA FAST 70 - TYTAN LIQUID

TRÓJWARSTWOWY MONTAŻ OKIEN

DETAL PIONOWY - OKNO OSADZONE W WARSTWIE KONSTRUKCYJNEJ

2

1

8

1

28

4

9

Izo
ter

ma
 13

ᵒC

ŚCIANA JEDNOWARSTWOWA Z WĘGARKIEM

DETAL PIONOWY - OKNO OSADZONE W WARSTWIE KONSTRUKCYJNEJ

fRsi = 0,81
ψ = 0,23

fRsi = 0,80
ψ = 0,20

1. Folia płynna WINS wewnętrzna
2. Piana izolująca WINS Fast / WINS Flex
4. Nadproże monolityczne
8. Taśma rozprężna WINS Fix
9. Parapet zewnętrzny ceglany
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PIANA PISTOLETOWA FAST

Tytan Professional piana WINS Fast to poliuretanowa 
piana izolacyjna o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej, 
niezwykle przyspieszonym czasie utwardzania, 
obniżonej postekspansji i  wysokiej wydajności. 
Jest całoroczna, odporna na powstawanie pleśni 
i zagrzybień. Zdolna do kompensowania przemieszczeń 
konstrukcji. Kompatybilna i  przyczepna do podłoża 
wykonanego z  aluminium, PVC, drewna, silikatów, 
betonu, betonu komórkowego, pustaków ceramicznych, 
cegły, tynków, itp. 

 FUNKCJONALNA 
 STREFA 
 IZOLACJI 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ
Izolacyjność akustyczna 

Szerokość szczeliny dylatacyjnej
Zalecana temperatura podłoża przy aplikacji

Zalecana temperatura powietrza przy aplikacji
Czas tworzenia naskórka (+23°C / 50% RH)

Czas wstępnej obróbki (+23°C / 50% RH)
Czas pełnego utwardzenia (+23°C / 50% RH)

Wydajność (wolne spienianie)
Wydajność w szczelinie

Przyrost piany (postekspansja)
Czas cięcia

Czas pełnego utwardzenia
Izolacyjność akustyczna

Klasa palności
Ekologia i substancje niebezpieczne

0,036 W/mK
≤ 62 dB
min. 10 mm, maks. 30 mm
min. +5°C, maks. +30°C
min. +5°C, maks. +30°C
3 minuty
30 minut
1,5 h
70 l
do 45 l
30% - 50%
≤ 10 minut
≤ 1,5 h
≤ 63 dB
B3
nie zawiera CFC, HCFC, 
nie emituje TVOC, MDI, amoniaku, formaldehydu,  
nie narusza warstwy ozonowej

FOLIA PŁYNNA NISKOPAROPRZEPUSZCZLANA 
WEWNĘTRZNA

Tytan Professional folia płynna WINS wewnętrzna 
jest jednoskładnikowym związkiem, chemicznie 
neutralnym i  przyczepnym do większości materiałów 
budowlanych. Tworzy twardą, elastyczną, 
paroszczelną membranę. Ze względu na swoją 
elastyczność nadaje się do uszczelniania różnej 
wielkości szczelin, w  tym małych szczelin, w  których 
mogą występować niewielkie ruchy złącza.  
Jest wzmocniona włóknami polimerowymi.

 WEWNĘTRZNA 
 POWŁOKA
 USZCZELNIAJĄCA 

Kolor
Szerokość szczeliny dylatacyjnej

Zalecana temperatura podłoża przy aplikacji
Zalecana temperatura powietrza przy aplikacji

Temperatura użytkowania po utwardzeniu
Minimalna grubość warstwy powłoki

Maksymalna grubość warstwy powłoki
Czas utwardzania (+5°C / 50% RH) 
Czas utwardzania (+23°C / 50% RH)
Czas utwardzania (+30°C / 50% RH)

Równoważny współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne

Wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłużne
Zużycie kiełbasa, 600 ml
Zużycie wiaderko, 3,5 kg

Temperatura składowania
Metoda czyszczenia

 ciemnoszary, antracytowy
 min. 10 mm, maks. 30 mm
 min. +5°C, maks. +70°C
 min +5°C, maks.  +30°C
 +30°C do +80°C
 2 mm
 3 mm 
  2 mm / 5 h
 2 mm / 2,45 h
   2 mm / 2,10 h
 30 m
 1,04 MPa, ISO 527-1 2012
 140%, ISO 527-1 2012
 według kalkulatora
 według kalkulatora
 +5°C do +30°C
 świeży materiał usuwamy wodą,   
 utwardzony mechanicznie
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FOLIA PŁYNNA 
PAROPRZEPUSZCZALNA ZEWNĘTRZNA

Tytan Professional folia płynna WINS zewnętrzna 
jest związkiem jednoskładnikowym. Stanowi bardzo 
elastyczną powłokę o  kremowej konsystencji  
na bazie czystych polimerów akrylowych w  wodnej 
emulsji, która tworzy elastyczny, wodoodporny 
i  trwały film. Jest chemicznie neutralna i  przyczepna 
do większości materiałów budowlanych. Tworzy 
skuteczne, paroprzepuszczalne pokrycie. Ze względu 
na swoją elastyczność nadaje się do uszczelniania 
różnej wielkości szczelin, w  tym małych szczelin, 
w  których mogą występować niewielkie ruchy złącza.  
Jest wzmocniona włóknami polimerowymi.

 ZEWNĘTRZNA POWŁOKA 
 USZCZELNIAJĄCA

Kolor
Szerokość szczeliny dylatacyjnej

Zalecana temperatura podłoża przy aplikacji
Zalecana temperatura powietrza przy aplikacji

Temperatura użytkowania po utwardzeniu
Minimalna grubość warstwy powłoki

Maksymalna grubość warstwy powłoki
Czas utwardzania (+5°C / 50% RH)  

Czas utwardzania (+23°C / 50% RH)
Czas utwardzania (+30°C / 50% RH2)  

Równoważny współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd 
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne

Wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłużne
Odporność na promieniowanie UV

Temperatura składowania
Metoda czyszczenia

biały
min. 10 mm, maks. 30 mm,
min. +5°C, maks. +70°C
min. +5°C, maks. +30°C
-30°C do +80°C
1 mm
3 mm 
1 mm / 5 h
1 mm / 60 minut
1 mm / 50 minut
< 2 m
1,31 MPa, ISO 527-1 2012
720%, ISO 527-1 2012
10 lat 
+5°C do +30°C
świeży materiał usuwamy wodą,  
utwardzony mechanicznie

PIANA PISTOLETOWA FLEX

Tytan Professional piana WINS Flex poliuretanowa 
piana izolacyjna o  standardowej izolacyjności cieplnej. 
Jest całoroczna, odporna na powstawanie pleśni 
i zagrzybień. Zdolna do kompensowania przemieszczeń 
konstrukcji. Kompatybilna i  przyczepna do podłoża 
wykonanego z  aluminium, PVC, drewna, silikatów, 
betonu, betonu komórkowego, pustaków ceramicznych, 
cegły, tynków, itp. 
 

 FUNKCJONALNA 
 STREFA 
 IZOLACJI 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ
Izolacyjność akustyczna 

Szerokość szczeliny dylatacyjnej
Zalecana temperatura podłoża przy aplikacji

Zalecana temperatura powietrza przy aplikacji
Czas tworzenia naskórka (+23°C / 50% RH)

Czas wstępnej obróbki (+23°C / 50% RH)
Czas pełnego utwardzenia (+23°C / 50% RH)

Wydajność (wolne spienianie)
Wydajność w szczelinie

Przyrost piany (postekspansja)
Czas cięcia

Czas pełnego utwardzenia
Izolacyjność akustyczna

Klasa palności
Ekologia i substancje niebezpieczne

0,035 W/mK
≤ 62 dB
min. 10 mm, maks. 30 mm
min. +5°C, maks. +30°C
min. +5°C, maks. +30°C
3 minuty
30 minut
1,5 h
do 48 l
do 43 l
40% - 80%
≤ 30 minut
≤ 24 h
≤ 63 dB
B2
nie zawiera CFC, HCFC,  
nie emituje TVOC, MDI, amoniaku, formaldehydu,  
nie narusza warstwy ozonowej
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MATERIAŁY SUPLEMENTARNE DO PRZYGOTOWANIA OŚCIEŻY MURÓW 
KONSTRUKCYJNYCH PRZED MONTAŻEM OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH 
ORAZ WYKONYWANIA IZOLACJI I USZCZELNIEŃ POŁĄCZEŃ 
W OBRĘBIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH 

TYTAN PROFESSIONAL FIX2 GT

Klej na bazie najnowszej generacji polimerów hybrydowych o  szybkim 
chwycie początkowym i  przyspieszonym czasie utwardzania. Przydatny 
na etapie prac związanych z  przygotowaniem ościeży do montażu okien, 
a  w  szczególności w  przypadkach koniecznych zmian wymiarów otworów 
okiennych. Tworzy bardzo wytrzymałe połączenie, które można obciążyć  
już po około 30 minutach, a  pełną wytrzymałość osiąga już po około  
3 godzinach. Powstała spoina doskonale tłumi wibracje, jest odporna  
na zmienne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozcieńczone chemikalia.

TYTAN 60 SEKUND SZYBKI PIANOKLEJ GUN 

Profesjonalny jednokomponentowy klej poliuretanowy uniwersalnego 
zastosowania. Klej jest bardzo wygodny w nakładaniu, a dzięki jego użyciu, 
montaż jest dużo łatwiejszy. Zastosowanie kleju znacznie przyspiesza 
wykonanie prac: chwyt początkowy już po 60 sekundach, a pełne utwardzenie 
uzyskuje już po 24 h. Szybki pianoklej uniwersalny 60 SEKUND wykazuje 
doskonałą przyczepność do typowych materiałów konstrukcyjnych, takich 
jak: mury z  cegły, pustaki, bloczki silikatowe, płyty G-K, płyty OSB, beton, 
tynki, a także drewno, metale, styropian, twarde PVC i sztywne piany PU.

AKRYL SZYBKI EFEKT 

Jest elastycznym i  uniwersalnym uszczelniaczem budowlanym, 
przeznaczonym do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w ścianach i sufitach.
Dzięki zastosowaniu innowacyjnej receptury może być malowany  
już po 10 minutach od aplikacji. Jest bezwonny i  neutralny chemicznie.  
Posiada doskonałą przyczepność do powierzchni porowatych, takich 
jak: beton, tynk, cegła, drewno, płyta G-K. Może być stosowany zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

SILIKON BUDOWLANY NEUTRALNY

To uniwersalna masa uszczelniająca, która tworzy elastyczną, niekurczliwą, 
wodoodporną i  wytrzymałą przez wiele lat spoinę. Jest praktycznie 
bezzapachowy. Odporny na działanie UV oraz zmiany temperatury. 
Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do powierzchni porowatych, 
jak i  nieporowatych, takich jak: beton, cegła, drewno, szkło, glazura, 
stal, aluminium, powierzchnie emaliowane, laminowane i  lakierowane  
oraz tworzywa sztuczne. Nie powoduje korozji metali i betonu.

ROZPRĘŻNA TAŚMA FIX

Tytan Professional samoprzylepna taśma rozprężna 
WINS Fix to taśma na bazie piany poliuretanowej 
o  otwartych komórkach, do wykonywania 
uszczelnień pomiędzy oknem, a  ościeżem lub oknem, 
a  otynkowaną wewnętrzną płaszczyzną węgarka.  
Jest elastyczna, kompensuje przemieszczenia 
konstrukcji. Kompatybilna z  podłożem wykonanym 
z  aluminium, PVC, drewna, silikatów, betonu, betonu 
komórkowego, pustaków ceramicznych, cegły, 
tynków, itp.  Nie wchodzi w  reakcję z  pianą PU  
oraz uszczelniaczami na bazie MS Polimerów. 

Kolor
Szerokość taśmy / głębokość szczeliny

Szerokość fugi
Zalecana temperatura podłoża przy aplikacji

Odporność na zacinający deszcz
Szczelność powietrzna

Odporność na zmiany temperatury
Reakcja na ogień
Redukcja hałasu

Współczynnik przewodzenia ciepła 
Równoważny współczynnik oporu dyfuzyjnego Sd

Izolacyjność cieplna

czarny
15 mm
4-8 mm
min. +5°C, maks. 30°C
 ≥ 600 Pa
a < 1,0 m3 / [(hm(daPa)n]
-20°C do + 80°C
B1
RST,w,max = 59 dB
0,046 W/mK
< 0,5 m
λ = 0,046 W/mK
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CZYŚCIK DO PIAN 

Wielofunkcyjny środek do usuwania nieutwardzonych pian i  klejów 
poliuretanowych.

PROFESJONALNY PISTOLET DO PIAN POLIURETANOWYCH GRAFIT 

Profesjonalny pistolet do aplikacji pian poliuretanowych pokryty teflonem. 
Dzięki zastosowaniu teflonowanych elementów konstrukcyjnych, pistolet jest 
odporny na zabrudzenia.

PROFESJONALNY PISTOLET DO APLIKACJI PIAN POLIURETANOWYCH 
TYTAN PRO CONTROL SILVER-BLUE

Produkt posiada ergonomiczny kształt oraz wysoką trwałość w trakcie 
użytkowania. Wygodna rączka wykonana z tworzywa sztucznego, elementy 
lufy oraz korpusu pokryte warstwą niklu. Kosz do montażu puszki z pianą PU 
posiada warstwę teflonu, dzięki czemu ułatwione jest utrzymanie pistoletu 
w należytej czystości. Zapewnia łatwą regulację oraz utrzymanie stałego  
i stabilnego wypływu piany PU z puszki.

Index nr 10024718

Rodzaj opakowania jednostkowego pudełko kartonowe

Waga netto 0,42 kg

Waga brutto 0,56 kg

Sztuk w opakowaniu zbiorczym 40

Sztuk na palecie 480

WYCISKACZ MECHANICZNY RĘCZNY TYTAN CG SA613 

Poręczny pistolet do aplikacji folii płynnych (kiełbasa o pojemności 600 ml). 
Posiada lekką, zwartą oraz wytrzymałą konstrukcję, dzięki czemu zapewnia 
efektywną pracę również w trudno dostępnych miejscach. 

SIŁA WYCISKANIA: maks. 3,00 N

Index nr 10023269

Rodzaj opakowania jednostkowego 0,95 kg

Waga netto 0,95 kg

Waga brutto 1,2 kg

Sztuk w opakowaniu zbiorczym 12

Sztuk na palecie 288

WYCISKACZ ELEKTRYCZNY TYTAN CG CA601 

Wyciskacz akumulatorowy do aplikacji folii płynnych (kiełbasa o pojemności 
600 ml). Lekki i bardzo poręczny pistolet, który doskonale sprawdza się 
również w trudno dostępnych miejscach. Posiada płynną regulację prędkości 
wyciskania do 5,5 mm/sekundę. Posiada walizkę oraz zapasowy akumulator 
w zestawie.

AKUMULATOR:  7,4 V; 1,3 A
SIŁA WYCISKANIA: maks. 4,412 N

Index nr 10044893

Rodzaj opakowania jednostkowego walizka plastikowa o wymiarach 48x10x37 cm

Waga netto 1150 g

Waga brutto (pistolet z walizką) 2220 g

Sztuk w opakowaniu zbiorczym 5

Wymiar opakowania zbiorczego 50x50x40 cm

Sztuk na palecie 60

Index nr 10041888

Rodzaj opakowania jednostkowego pudełko kartonowe

Sztuk w opakowaniu zbiorczym 25

SZPATUŁKA SILIKONOWANA TYTAN DO APLIKACJI FOLII PŁYNNYCH

Innowacyjna szpatułka opracowana z myślą o zapewnieniu efektywnej  
i wygodnej aplikacji folii płynnych na budowie. Odpowiednia elastyczność 
oraz twardość części roboczej aplikatora, zapewnia możliwość wykonania 
odpowiednich powłok uszczelniających złącza.

Index nr 10022571

Rodzaj opakowania jednostkowego pudełko kartonowe

Sztuk w opakowaniu zbiorczym 36

TAŚMA MALARSKA 14 DNIOWA KOLOROWA TYTAN  
(ROZMIAR 30 MM X 50MB)
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PROTOKÓŁ ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

PROTOKÓŁ ODBIORU

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

1. System ścian

 jednowarstwowa 
z tynkiem

 ETICS

 drewniany szkielet

 wielowarstwowa

  izolacja szczeliny

  cegła licowa

  lekka obudowa

  wentylowana

2. Materiał ściany  

3. Pozycja w ościeżach zlicowana

 po stronie 
zewnętrznej

 po stronie 
wewnętrznej

4. Wilgotność powietrza wewnętrznego  

5. Wilgotność powietrza zewnętrznego  

6. Temperatura montażu  

7. Wymiary otworów okiennych w świetle 
otworu

 

 wysokość

 szerokość

8. Rodzaj ościeża  

 z węgarkiem

 bez węgarka

9. Stan wykończenia ościeży okiennych  

 ościeże  
nieotynkowane

 opis stanu ościeża

 ościeże otynkowane

10. Poziom ustawienia parapetów zewnętrznych

11. Poziom ustawienia parapetów wewnętrznych

12. Możliwe mocowanie z każdej strony

13. Przewidziane elementy złączne

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH PRZED WBUDOWANIEM

14. Dokumenty dopuszczające do obrotu 
i stosowanie (DoP, AT, itp.)

uszczelnienie 
zewnętrzne

piana PU

uszczelnienie 
wewnętrzne

ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH PO WBUDOWANIU

15. Podparcie progu ościeżnicy

16. Wykonanie izolacji termicznej szczeliny 
pomiędzy rama okna a ościeżem na całym 
obwodzie (w tym pod progiem ościeżnicy)

17. Wykonanie uszczelnienia zewnętrznego  
na stykach wewnętrznych szczeliny miedzy 
oknem a ościeżem

18. Osadzenie parapetu zewnętrznego

19. Osadzenie parapetu wewnętrznego

20. Odchylenie od pionu i poziomu dla długości 
elementu do 3000 mm nie powinno 
przekraczać 1,5 mm/m

21. Różnica długości przekątnych ościeżnicy 
i skrzydeł nie powinna być większa niż 2 mm 
(przy długości do 2 m) i 3 mm (przy długości 
powyżej 2 m)

22. Otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno 
odbywać się bez zahamowań

23. Skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem 
otwierać się / zamykać

24. Zamknięte skrzydło powinno przylegać 
równomiernie do ościeżnicy, zapewniając 
szczelność

25. Test świeczkowy szczelne

nieszczelne
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TYP BUDYNKU:

 □ Dom jednorodzinny  □ Budynek użyteczności publicznej

 □ Budynek wielorodzinny  □ Obiekt przemysłowy

 □ Budynek biurowy  □ Inny (proszę wskazać inny typ budynku)

1. PEŁNA NAZWA INWESTYCJI 

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

3. WYKONAWCA

Nazwa firmy wykonawczej:

Dane osoby zgłaszającej

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Nr telefonu E-mail

PROTOKÓŁ 
ZGŁOSZENIA INWESTYCJI

do 20–letniej gwarancji szczelności

Selena FM S.A.
ul. Strzegomska 2-4,

53-611 Wrocław, Poland

tel.: +48 71 783 82 90

fax: +48 71 783 82 91

e-mail: office@selena.com

www.selena.com

NIP Adres

LISTA KONTROLNA ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW: 

 □ Folia płynna WINS wewnętrzna  □ Wyciskacz mechaniczny

 □ Folia płynna WINS zewnętrzna  □ Wyciskacz elektryczny

 □ Piana izolująca WINS Flex  □ Szpachelka silikonowa

 □ Piana izolująca WINS Fast  □ Grunt

 □ Pistolet do piany

Data i podpis osoby zgłaszającej

4. OŚWIADCZENIE O ODBYTYM SZKOLENIU

Wykonawca prac montażowych oświadcza niniejszym, że każdy z członków oddelegowanej do realizacji prac  

ekipy montażowej został przeszkolony przez przedstawiciela firmy Selena i posiada autoryzację w systemach WINS,  

co oznacza, że posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, niezbędną do wykonywania izolacji i uszczelniania złącza 

pomiędzy ościeżem a ościeżnicą według Standardu Selena w 3-warstwowych systemach WINS, w sposób kompletny  

i prawidłowy. Wykonawca prac montażowych zaświadcza jednocześnie, że co najmniej jeden członek oddelegowanej  

do realizacji prac ekipy montażowej posiada certyfikacje systemu WINS nr

Wykonawca prac montażowych zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wytycznych technologicznych WINS, 

zawartych w standardzie uszczelniania i izolacji ościeżnic z ościeżami, Instrukcji montażu i w kartach technicznych WINS.

 □ Oświadczam, ze zapoznałem się z regulaminem certyfikacji budynków w systemach WINS 

w celu objęcia ich 20-letnią gwarancją szczelności.

 □ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby skutecznego zarejestrowania

i objęcia wyżej wskazanej inwestycji 20-letnią gwarancją szczelności ościeżnic z ościeżami w systemach WINS.

ZGŁASZANE UWAGI 

DATA WIZYTY NA BUDOWIE PRZEDSTAWICIELA SELENA PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁ (CZYTELNIE IMIĘ I NAZWISKO)

WYPEŁNIA DORADCA TECHNICZNY SELENA FM



STANDARD USZCZELNIANIA I IZOLACJI POŁĄCZEŃ OŚCIEŻNIC Z OŚCIEŻAMI
102

INFORMACJE O WYKONAWCY

Firma NIP

Adres

Nr telefonu E-mail

INFORMACJE O INWESTYCJI

Nazwa obiektu

Lokalizacja/adres inwestycji 

Dane osoby zgłaszającej

Imię i nazwisko

Nr telefonu

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Rodzaj podłoża ościeża

Rodzaj ościeżnicy (materiał)

Szerokość (głębokość) ościeża

Szerokość szczeliny pomiędzy ościeżem a ościeżnicą

DANE METEOROLOGICZNE W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC USZCZELNIAJĄCYCH

Data i miejsce Podpis

PROTOKÓŁ 
ZAMKNIĘCIA INWESTYCJI
i udzielenia 20–letniej gwarancji szczelności

Data zakończenia pracData rozpoczęcia prac

Temperatura powietrza w C̊ Temperatura podłoża w C̊

WARUNKI ATMOSFERYCZNE W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC USZCZELNIAJĄCYCH

 □ Słonecznie  □ Częściowe zachmurzenie  □ Zachmurzenie

 □ Mżawka  □ Deszcz

SYSTEM IZOLACJI I USZCZELNIANIA

 □ WINS Flex  □ WINS Fast  □ WINS Fix

Selena FM S.A.
ul. Strzegomska 2-4,

53-611 Wrocław, Poland

tel.: +48 71 783 82 90

fax: +48 71 783 82 91

e-mail: office@selena.com

www.selena.com

TYP BUDYNKU

 □ Jednorodzinny  □ Biurowy  □ Inne (proszę wskazać inny typ budynku)

 □ Wielorodzinny  □ Użyteczności publicznej
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MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019, poz. 1186).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019, poz. 266).

4. Kodeks cywilny (Dz.U. 2019, poz. 1145).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002 r. w  sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019, poz. 1065).

6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i  Gospodarki Morskiej z  dnia 25 kwietnia 2012 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018, poz. 1935).

7. Polska Norma PN-EN 12591:2007 „Okna i drzwi - Terminologia”.

8. Polska Norma PN-EN 1027:2016-4 „Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania”.

9. Polska Norma PN-EN 12208:2001 „Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania”.

10. Polska Norma PN-EN 12207:2017-01 „Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania”. 

11. Polska Norma PN-EN 13788:2013-05 „Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 
i  elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej 
wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. Metody obliczania”.

12. „Wytyczne do montażu okien i  drzwi zewnętrznych”, ift Rosenheim, RAL Quality Assurance Association 
Windows, Facades and Doors e.V., Associations of German Glazing Guild, sierpień 2018.

13. „Montowanie okien i osłon”, VCC Fundacja, P. Brzyski, A. Raczkowski.

14. PN-EN 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 
Metoda obliczania”.

15. PN-EN ISO 14683 „Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła”.

16. „Symulacje i obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla systemów WINS”, SGTechvision Sp. z o.o.

17. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowalnych”, część B, zeszyt 6: „Montaż okien i drzwi 
balkonowych”.

Inwestycja budowlana, w której zastosowano systemy WINS zgodnie ze Standardem 
izolacji i uszczelniania ościeżnic z ościeżami opracowanym przez Selena, po certyfikacji 
zostaje objęta 20-letnią gwarancją szczelności, potwierdzoną badaniami w ITB.
Więcej na www.wins.tytan.pl

Inwestycja budowlana, w której zastosowano systemy WINS zgodnie ze Standardem 
izolacji i uszczelniania ościeżnic z ościeżami opracowanym przez Selena, po certyfikacji 
zostaje objęta 20-letnią gwarancją szczelności, potwierdzoną badaniami w ITB.
Więcej na www.wins.tytan.pl

POZNAJ 
NOWE MIEJSCE 
DLA PROFESJONALISTÓW

Wejdź na www.wins.tytan.pl i zyskaj:

20-lat gwarancji szczelności dla inwestycji budowlanej

pełną wiedzę na temat innowacyjnych systemów 3-warstwowego 
uszczelniania i izolacji okien

wyjątkowe warunki handlowe dla Certyfikowanych Wykonawców

nawet 4x szybszy montaż w stosunku do tradycyjnych 
folii tekstylnych

pakiet szkoleń, w tym na Twojej budowie
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