SZCZELNY MONTAŻ OKIEN
- nowoczesne techniki uszczelniania złącza

KATALOG GOTOWYCH ROZWIĄZAŃ
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Dlaczego nasze okna powinny być oferowane z usługą
montażu warstwowego w standardzie?
Poprzez tradycyjne uszczelnienie złącza okiennego
rozumiemy wciąż jeszcze stosowany montaż „na
piankę”, często błędnie argumentowany niższą ceną
końcową usługi. Od powszechnie używanych pianek
poliuretanowych oczekuje się aby spełniały rolę izolatora termo-akustycznego, lecz aby spełniały ją dobrze
w całym okresie użytkowania okna, a nie jedynie
w początkowej fazie od jego zakupu, izolator należy
odpowiednio zabezpieczyć. Pianka poliuretanowa
stanowi wprawdzie skuteczną izolację termo-akustyczną, lecz użyta w pojedynkę, nie jest zdolna spełnić wszystkich wymagań stawianych złączu. Nabywca
nie powinien zadowolić się faktem, że uszczelnienie
złączy dobrej jakości okien, które nabył, zostało wykonane wyłącznie z użyciem pianki poliuretanowej oraz
tynku. Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej i wymaganiami stawianymi złączu okiennemu,
taki sposób montażu uznawany jest za nieprawidłowy
i skutkuje przykrymi następstwami takimi jak zimne
przewiewy czy pleśń w strefach przyokiennych.
Nabywca, który staje w obliczu zakupu energooszczędnego okna, w późniejszej roli użytkownika będzie
oceniał okno wraz z usługą zespolenia go z bryłą

budynku i wszelkie problemy, które są następstwem
wadliwego montażu przypisze do okna. Dobry montaż stanowi zatem formę „polisy ubezpieczeniowej”
nie tylko dla nabywcy, ale również dostawcy usługi,
któremu przyjdzie mierzyć się z reklamacją, a który
jest zobowiązany dbać o najwyższą renomę salonu
i marki OKNOPLAST.
O ile łatwo jest wymienić pakiet szybowy, który został
porysowany w czasie transportu czy wyregulować
okno, tak błędy popełnione przez ekipę montażową
bywają bardzo kosztowne. Niejednokrotnie wiąże się
to z demontażem i ponownym montażem okien,
a w konsekwencji zniszczeniem fragmentu elewacji
i wykończonych wnęk okiennych. Jedne z wyższych
kosztów prowadzenia działalności, nieświadomych
tego faktu, salonów sprzedaży okien, notowane są
w pozycji „reklamacje”. Duża część z nich spowodowana jest nie tyle wadą okna, co sposobem montażu
i szukaniem recepty post factum.
Zakup energooszczędnych okien to dopiero połowa
sukcesu, gdyż z dobrodziejstwa jego właściwości
użytkowych, możemy czerpać tylko wówczas gdy
zostało ono prawidłowo zamontowane mechanicznie
i właściwie uszczelnione.

Jak uniknąć
kosztownych szkód
w następstwie złego
montażu?
Poprzez szkodę rozumiemy znaczącą utratę funkcjonalności wbudowanego okna i parametrów przegrody pojawienie się wilgoci i pleśni w strefach przyokiennych,
zimne przewiewy oraz przemarzanie. W wyniku wilgoci
zawartej w ogrzanym powietrzu z pomieszczenia, skropliny pojawiają się na zimnych powierzchniach. Zjawisko to
możemy zaobserwować w życiu codziennym np.
w upalny dzień, wyjmując z lodówki butelkę wody mineralnej - po chwili na jej powierzchni pojawią się skropliny.
W najgorszym scenariuszu zachodzi konieczność wykonania demontażu i ponownego montażu okna oraz
pokrycia kosztów prac powiązanych m.in. wykończenia
wnęk czy naprawy elewacji budynku. Im inwestycja jest
większa, tym większe straty mogą zaistnieć.

Pleśń w strefach przyokiennych będąca efektem mało
wydajnej wentylacji i zimnej przegrody

Na każdym podmiocie zaangażowanym w proces projektowania, sprzedaży, montażu ale także późniejszego
użytkowania okna spoczywa odpowiedzialność. Kosztownych do usunięcia szkód unikniemy, gdy spełnione
zostaną następujące wymagania:

Projektant lub architekt

Monter

prawidłowo zaplanował sytuację montażową – usytuowanie okna w ościeży lub ociepleniu budynku

zadbał o odpowiednie przygotowanie ościeży
i wyrównanie glifów jeśli wymagała tego sytuacja
montażowa, wykonał wszelkie czynności wokół montażu mechanicznego i uszczelnienia złącza bez usterek

Sprzedawca okien

występujący w roli dostawcy usługi montażu okien,
dostarczył na plac budowy zestaw produktów umożliwiający realizację zadania
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Użytkownik

dba o ogrzewanie pomieszczeń i sprawność wentylacji
(wymiany powietrza na świeże) w budynku

Oknoplast & illbruck

W jaki sposób uzyskujemy
szczelny montaż okien?
Szczelny montaż okien uzyskujemy poprzez zabez-pieczenie pianki poliuretanowej, tj. wykonanie
dodatkowego uszczelnienia od strony wewnętrznej
i zewnętrznej złącza okiennego bądź też zastosowanie wielofunkcyjnej, impregnowanej taśmy rozprężnej – jednego produktu spełniającego wymagania
we wszystkich trzech warstwach uszczelnienia zarazem.
Izolacja termo-akustyczna

Szczelność
powietrzna

Szczelność
pogodowa

Temp. -5°C
80% w.w.p.
10°C punkt rosy
(skropliny)

Temp. 20°C
50% w.w.p.

Na zewnątrz:

– zacinający deszcz może wnikać w spoinę
+ zimny wiatr nie przenika już przez spoinę do wnętrza
+ hałas również nie przenika przez spoinę do wnętrza
(izolacja akustyczna)
– spoina wystawiona jest na ekspozycję słoneczną
i promieniowanie UV

Przestrzeń wewnątrz spoiny:

– powstawanie skroplin na izotermie 10°C (punkt rosy)

Wielofunkcyjna taśma rozprężna TP650 illmod Trio

Szczelność pogodowa

Wewnątrz:

– ciepłe powietrze, w newralgicznych punktach, może uciekać z wnętrza przez niezalizolowaną szczelinę na zewnątrz
– ciepłe powietrze z wnętrza wprowadza wilgoć do spoiny

Zewnętrzne uszczelnienie chroni izolację termo-akustyczną znajdującą się w warstwie środkowej
złącza przed działaniem intensywnego deszczu,
wiatrem oraz promieniowaniem UV. Zabezpieczając
przed przedostaniem się wody do izolacji, umożliwia
jednoczesne odprowadzanie pary wodnej w postaci
skroplin na zewnątrz złącza, osuszając je tym samym
w czasie rzeczywistym – izolacja pozostaje zawsze sucha zachowując w pełni swoje właściwości izolacyjne.

Temp. -5°C
80% w.w.p.
10°C punkt rosy
(skropliny)

Izolacja termo-akustyczna
Chcąc zapewnić długotrwałą funkcjonalność izolacji termo-akustycznej, warstwa środkowa musi być
chroniona przed wpływami warunków atmosferycznych oraz przenikaniem ciepłego powietrza od strony
pomieszczenia.

Szczelność powietrzna
Wewnętrzne uszczelnienie zabezpiecza przed przenikaniem wilgotnego, ciepłego powietrza z pomieszczenia do izolacji termo-akustycznej złącza okiennego w zimne dni, w wyniku czego warstwa środkowa
pozostaje sucha i spełnia dobrze zadanie izolatora.

Temp. 20°C
50% w.w.p.

Na zewnątrz:
+ zacinający deszcz nie wnika już do spoiny
+ zimny wiatr nie przepływa już przez spoinę do wnętrza
+ hałas nie przenika przez spoinę do wnętrza (izolacja akustyczna)
+ promieniowanie UV już nie oddziaływuje negatywnie na
izolator termo-akustyczny

Przestrzeń wewnątrz spoiny:
+ skropliny nie występują na izotermie 10°C (punkt rosy)
- izolacja złącza pozostaje sucha

Wewnątrz:
+ ciepłe powietrze nie ucieka już przez spoinę na zewnątrz
+ wilgoć z pomieszczenia nie wnika już do spoiny
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10 PRZYKAZAŃ SPRZEDAWCY
		
		

czyli co powinienem mieć na uwadze
oferując okna z montażem?

1

Oferuję usługę - okno nie funkcjonuje samodzielnie jako wyrób budowlany;

2

Wysokie parametry okna będą zniweczone złym montażem. Utrzymanie parametrów wbudowanego okna w całym okresie jego użytkowania, możliwe jest wyłącznie z użyciem materiałów
uszczelniających gwarantujących funkcjonalność złącza okiennego w trzech jego płaszczyznach
równocześnie;

3

Montaż warstwowy daje bezpieczeństwo mnie jako dostawcy okna z usługą montażu oraz
potencjalnemu nabywcy. Niepotrzebne nerwy klienta oraz koszty reklamacji są zniwelowane,
a ja buduję swoją renomę na rynku dzięki czemu będę polecany przez kolejnych nabywców;

4

Montaż warstwowy to brak przewiewów i przemarzania złączy zimą, konieczności osłaniania
miejsca przewiewów czy podkręcania kaloryferów zużywając tym samym więcej energii
na ogrzewanie;

5

Brak pleśni wokół okien oznacza komfort przebywania w pomieszczeniu – dobrej jakości
powietrze dla alergików (w szerszym wymiarze z prawidłowo działającą wentylacją);

6

Pianka poliuretanowa użyta samodzielnie do wykonania izolacji nie jest odporna na promieniowanie ultrafioletowe – podczas ekspozycji słonecznej następuje degradacja jej struktury w czasie.
Jako materiał porowaty chłonie wilgoć, która osłabia jej parametry w funkcji izolatora termicznego
i akustycznego. Należy ją chronić w złączu okiennym poprzez obustronne zaizolowanie jej foliami
systemowymi;

7

Alternatywą do rozwiązań montażu warstwowego opartego na izolatorze w formie wysokociśnieniowej pianki poliuretanowej jest wielofunkcyjna, impregnowana taśma rozprężna - jeden
produkt w trzech warstwach uszczelnienia;

8

Istotą montażu warstwowego jest utrzymywanie złącza okiennego w stanie maksymalnie suchym.
Wilgotna izolacja oznacza wyższe koszty ogrzewania oraz ryzyko wystąpienia zagrzybień w strefach przyokiennych wskutek styczności ciepłego powietrza z pomieszczenia z zimną powierzchnią wnęki okiennej (wymagana jest temperatura powyżej 13°C na wszystkich elementach wnęki
okiennej);

9

Zawilgocone złącze staje się przewodnikiem, tzw. mostkiem cieplnym między pomieszczeniem,
a zimnym klimatem panującym na zewnątrz. Zniweczony efekt izolacji powoduje znaczne wychładzanie pomieszczeń w zimne dni;

10

Sucha izolacja to także cisza w pomieszczeniu.
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Oknoplast & illbruck

Dlaczego przygotowanie ościeża przed montażem
jest tak ważne i na kim spoczywa ta odpowiedzialność?
Bezdyskusyjne jest, że za okno ze szczelnym montażem odpowiada dostawca usługi, a skoro tak, to na
dostawcy spoczywa odpowiedzialność zadbania
o właściwe przygotowanie podłoża zanim jego
ekipy przystąpią do montażu okna. Przygotowanie
glifów poprzez ich wyrównanie jest bowiem pierwszym etapem prac na placu budowy warunkującym
szczelność końcową montażu warstwowego. Odpowiedzialność ciążąca na dostawcy usługi, nie musi
zawsze oznaczać wyrównywania glifów przez stronę
dostawcy. Z uwagi na fakt, że czynność tę można
zakwalifikować do prac stricte tynkarskich, dostawca może domówić tę kwestię z nabywcą i zastrzec
pisemnie już na etapie oferty oraz zawrzeć w późniejszej umowie sprzedaży, że przystąpi do prac montażowych, gdy nabywca samodzielnie zadba o równe
ościeże z pomocą tynkarzy i poinformuje dostawcę
okien o gotowości do przystąpienia prac na jego
inwestycji. Jeśli nabywca nie przystanie na ten warunek, dostawca ma prawo odstąpić od umowy bądź
doliczyć usługę wyrównania glifów przed przystąpieniem do szczelnego montażu okna.

Zaprawa termoizolacyjna PR005

Zaprawa
termoizolacyjna
PR005

Przygotowanie ościeża z użyciem zaprawy termoizolacyjnej
illbruck PR005
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przecieki
powietrza

Montaż mechaniczny
Po odpowiednim przygotowaniu ościeży pod montaż okien, bardzo ważne jest wykonanie prawidłowego mocowania stolarki. Dobór elementów mocujących powinien być każdorazowo dostosowany do materiału, z którego
wykonany jest mur, co należy uwzględnić w projekcie wbudowania okien. Pamiętajmy, aby mocowanie wykonać
w odpowiednich miejscach i odległościach przedstawionych na poniższych rysunkach.
A

A

A

A

Mocowanie okien i drzwi
balkonowych:
E
E

A

A

A

E

A

E

A

A

A

E

A

E

E

- punkty mocowania
A - odstępy mocowania ≤600mm
w przypadku HST to 500mm
oraz obowiązek mocowania
bezpośredniego przez ramę
w górnej części
L - odstęp mocowania od zewnętrznej
ramy okna około 100-120mm
E - odstęp mocowania
od wewnętrznego narożnika ramy
150mm

L

L

A

A

A

A

E

A

E

A

E

A

E

E

E

E

E

A
E

A

A

A

E

A A
E E

A

A

A

A

E

A

A

E

A

A

E

A

A

A

E

A

E

L

E

E

L

EE
A A

L

E

100-120mm

E

150mm
100-120mm

L

L

100-120mm

E

150mm

L

A

E

150mm

E

E

A

E E

E

E

A

A

E

E
E

A

A

A

E

L

L

L
E

A

A

L

E

A
A
A

A

A

E A

A

E

E

A

E

E

A

A
E

L

E

E

A

A

L

A

E

E

L

E

L

A

A

A

E

A

E

E

A

A

L

A

L
A

A

E

150mm

A
A

A

E

L
E

AE

E

A

A

A

E

A

E
E

L

A

E

E

E

100-120mm

A

A
L

A

E

A

A
L

E

E

E

A

E

A

A

E

E

A

E

A

A

E

A

A

E

A

E

Przykłady
HST:
E
AokienEi konstrukcji
A
E

A

E

A

E

E
E

E

L
A

A

E

A
A

E

A

- dodatkowe punkty mocowania
przez ramę
Po zakończeniu etapu mocowania, ważnym elementem jest zastosowanie w odpowiednich miejscach klocków nośnych.
Przy rozwiązaniach opartych o wielofunkcyjną taśmę rozprężną
TP650 / TP652, stosujemy wyłącznie płynne kliny okienne z użyciem
kleju do montażu okien SP351.

E
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150
150

150

150

150

150

150 150
150

150

okno dwuskrzydłowe
otwieralno-uchylne

150

150

ok. 30 cm

150

150
150

150

150
150150
150

ok. 30 cm

150

150
150
150150
150

150 150
150

ok. 30 cm

150

150150
150

150

150

150

150 150

okno otwierane i uchylne

150 150

150
150
150

150
150

150

150
150
150

150

150
150
150
150

150

150

150
150

150

okno uchylne

ok. 30 cm

ok. 30 cm

150

150

150

150

150

ok. 30 cm

ok. 30 cm

150

stałe przeszklenie

drzwi
unoszono-przesuwne
150

ok. 30 cm

150

ok. 30 cm

słupek stały

150

150

150

150

150

150

150
150

150

150
150

150

drzwi wejściowe/balkonowe

łączenie konstrukcji
drzwi zewnętrzne oraz drzwi
balkonowe z progiem winstep
- klocki nośne

Następnie przystępujemy do czynności związanych z warstwowym uszczelnieniem złącza okiennego.
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Montaż warstwowy illbruck
Ochrona przed deszczem i wiatrem

Komfort ciepłego i cichego wnętrza

Bariera dla wilgotnego
powietrza z pomieszczenia
Funkcja ciągłego osuszania złącza

Niższe rachunki za ogrzewanie

Bezpieczne wyroby dla
użytkowników
10 lat gwarancji

Wyróżnienie znakiem jakosci RAL
Każdy komponent systemu został
przebadany w ift Rosenheim
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Oknoplast & illbruck

Wariant I Okno Pixel w płaszczyźnie muru
1

Dostępne zestawy

ME500 Folia
okienna Duo
2 FM355
Pianka Perfekt
niskoprężna
3 SP351 Klej do

1.
ME500 Folia okienna Duo
bez butylu 70 lub 100mm
SP025 Klej do folii okiennych
FM355 Pianka Perfekt
niskoprężna
SP351 Klej do montażu okien

montażu okien

2.
ME500 Folia okienna Duo
z butylem 70 lub 100mm
SP525 Uszczelniacz do
narożników i łączeń folii
ME901 Primer butyl & bitum
FM355 Pianka Perfekt
niskoprężna
SP351 Klej do montażu okien
3.
ME500 Folia okienna Duo
z siatką tynkarską 60 lub 90mm
SP525 Uszczelniacz do
narożników i łączeń folii
FM355 Pianka Perfekt
niskoprężna
SP351 Klej do montażu okien

Rozwiązanie preferowane gdy:
• Decydujemy się na montaż z użyciem pianki poliuretanowej i folii
okiennych;
• Szukamy rozwiązania zapewniającego większą tolerancję szerokości
szczeliny montażowej;
• Chcemy użyć jednej folii aktywnej do zaizolowania złącza od strony
pomieszczenia i na zewnątrz;
• Mamy pewność, że budynek będzie ocieplony do 3 miesięcy od
montażu okna z wyklejonymi foliami - folie nie będą po upływie tego
czasu eksponowane na słońce i promieniowanie UV.
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4.
ME508 Folia okienna Duo VV
(z klejem na całej powierzchni)
70 lub 100mm
SP525 Uszczelniacz do
narożników i łączeń folii
ME904 Primer butyl & bitum Eco
FM355 Pianka Perfekt
niskoprężna
SP351 Klej do montażu okien

Wariant II Okno Pixel w płaszczyźnie muru
SP925 Płynna folia okienna
2 FM355 Pianka Perfekt
niskoprężna
3 ME500 Folia okienna Duo
4 SP351 Klej do montażu okien
1

Rozwiązanie preferowane gdy:
• Decydujemy się na montaż z użyciem pianki poliuretanowej i folii
okiennych;
• Chcemy mieć pewność, że obróbka kotew montażowych
zagwarantuje szczelność na najwyższym poziomie wysokoelatyczna płynna folia wewnętrzna dopasuje się
do każdej, trudnej geometrycznie powierzchni;
• Mamy pewność, że budynek będzie ocieplony do 3 miesięcy
od montażu okna z wyklejoną od zewnątrz folią - folia nie będzie
po upływie tego czasu eksponowana na słońce
i promieniowanie UV.

12

Dostępny zestaw
1.
ME500 Folia okienna Duo bez
butylu 70 lub 100mm
SP025 Klej do folii okiennych
SP925 Płynna folia okienna
FM355 Pianka Perfekt
niskoprężna
SP351 Klej do montażu okien

Oknoplast & illbruck

Wariant III Okno Pixel w płaszczyźnie muru
TP650 Taśma rozprężna illmod
Trio
2 SP925 Płynna folia okienna
3 FM355 Pianka Perfekt
niskoprężna
4 SP351 Klej do montażu okien
1

Dostępne zestawy
Rozwiązanie preferowane gdy:
• Szukamy rozwiązania zoptymalizowanego pod kątem czasu
montażu - średnio 5x szybszego od montażu na piance
i standardowych foliach;
• Nie mamy pewności kiedy nabywca będzie ocieplał dom
i przykrywał złącze;
• Mamy do czynienia z nowym budownictwem i dużymi ruchami
dylatacyjnymi;
• Montaż będzie relizowany w chłodnych porach roku;
• Montaż będzie realizowany tylko od strony pomieszczenia
(nie ma możliwości ustawienia rusztowań);
• Mamy do czynienia w wyrównanymi glifami

13

1.
TP650 Taśma rozprężna illmod
Trio 66 lub 77/10-20mm
SP925 Płynna folia okienna
FM355 Pianka Perfekt
niskoprężna
SP351 Klej do montażu okien
2.
TP652 Taśma rozprężna illmod
Trio+ 66 lub 77/10-20mm
SP925 Płynna folia okienna
FM355 Pianka Perfekt
niskoprężna
SP351 Klej do montażu okien

Wariant IV Okno Winergetic Premium Passive
w płaszczyźnie ocieplenia
1
2
3
4
5
6

7
8

TP652 Taśma rozprężna
illmod Trio+
SP925 Płynna folia okienna
FM355 Pianka Perfekt
niskoprężna
PR007 Profil instalacyjny
PR008 Klin izolacyjny
SP340 Klej szybkowiążący
/ AT140 Primer do podłoży
chłonnych
SP351 Klej do montażu okien
Łącznik SFS intec
FB-FK-T30-7,5x112
lub FB-FK-T30-7,5x152
dla pustaka ceramicznego
co 40cm

Dostępny zestaw
Rozwiązanie preferowane gdy:
• okno będzie montowane w płaszczyźnie ocieplenia budynku;
• budynek jest w standardzie energooszczędnym, pasywnym lub blisko
zero-energetycznym;
• istotna dla nabywcy jest możliwość adaptacji wnętrz tuż po montażu
okien w ociepleniu;
• mamy do czynienia z oknami w klasach antywłamaniowych;
• zależy nam na utrzymaniu dźwiękoszczelności okna
(np. montaż w obiekcie przy ruchliwej trasie).
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1.
TP652 Taśma rozprężna illmod
Trio+
SP925 Płynna folia okienna
FM355 Pianka Perfekt
niskoprężna
PR007 Profil instalacyjny
PR008 Klin izolacyjny
SP340 Klej szybkowiążący
AT140 Primer do podłoży
chłonnych
SP351 Klej do montażu okien

Oknoplast & illbruck

Wariant V Balkon Pixel w płaszczyźnie muru
1
2
3
4

5

ME500 Folia okienna Duo
FM355 Pianka Perfekt
niskoprężna
SP925 Płynna folia okienna
ME110 Folia pogodowa
/ ME901 Primer butyl
& bitum
SP525 Uszczelniacz
budowlany / PR102 Sznur
dylatacyjny

Dostępny zestaw

Rozwiązanie preferowane gdy:
• Montaż będzie odbywał się z użyciem pianki poliuretanowej
i folii okiennych;
• Szukamy rozwiązania zapewniającego większą tolerancję szerokości
szczeliny montażowej;
• Chcemy użyć jednej folii do zaizolowania bocznego złącza od strony
pomieszczenia i na zewnątrz;
• Mamy pewność, że budynek będzie ocieplony do 3 miesięcy od
montażu okna z wyklejonymi foliami - folie nie będą po upływie tego
czasu eksponowane na słońce i promieniowanie UV.
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1.
ME500 Folia okienna Duo bez
butylu
SP025 Klej do folii okiennych
FM355 Pianka Perfekt
niskoprężna
SP925 Płynna folia okienna
ME110 Folia pogodowa
ME901 Primer butyl & bitum

Wariant VI Balkon Winergetic Premium Passive
w płaszczyźnie ocieplenia
1 TP652 Taśma rozprężna
2
3
4

5
6
7

8

9
10

illmod Trio+
SP925 Płynna folia okienna
FM355 Pianka Perfekt
niskoprężna
ME110 Folia pogodowa
/ ME901 Primer butyl
& bitum
PR007 Profil instalacyjny
PR008 Klin izolacyjny
SP340 Klej szybkowiążący
/ AT140 Primer do
podłoży chłonnych
Łącznik SFS intec
FB-FK-T30-7,5x112
lub FB-FK-T30-7,5x152
dla pustaka ceramicznego
co 40cm
SP351 Klej do montażu okien
(płynny klin okienny)
SP525 Uszczelniacz
budowlany / PR102 Sznur
dylatacyjny

Dostępny zestaw

Rozwiązanie preferowane gdy:
• okno będzie montowane w płaszczyźnie ocieplenia budynku;
• budynek jest w standardzie energooszczędnym, pasywnym
lub blisko zero-energetycznym;
• istotna dla nabywcy jest możliwość adaptacji wnętrz tuż
po montażu okien;
• mamy do czynienia z oknami w klasach antywłamaniowych;
• zależy nam na utrzymaniu dźwiękoszczelności okna
(np. montaż w obiekcie przy ruchliwej trasie);
• zależy nam na zachowaniu ciągłości izolacji w przyziemiu.
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1.
TP652 Taśma rozprężna illmod
Trio+
SP925 Płynna folia okienna
FM355 Pianka Perfekt niskoprężna
ME110 Folia pogodowa
ME901 Primer butyl & bitum
PR007 Profil instalacyjny
PR008 Klin izolacyjny
SP340 Klej szybkowiążący
AT140 Primer do podłoży
chłonnych
SP351 Klej do montażu okien
(płynny klin okienny)

Oknoplast & illbruck

Wariant VII HST Pixel w płaszczyźnie muru
1
2
3

4

5

Rozwiązanie preferowane gdy:

TP650 Taśma rozprężna
illmod Trio
SP925 Płynny klin okienny
ME110 Folia pogodowa
/ ME901 Primer butyl
& bitum
SP525 Uszczelniacz
budowlany / PR102
Sznur dylatacyjny
SP351 Klej do montażu okien
(płynny klin okienny)

Dostępny zestaw

• Montaż na piance i foliach jest utrudniony z uwagi na duże
szerokości ościeżnicy HST;
• Nie mamy pewności kiedy nabywca będzie ocieplał dom
i przykrywał złącze;
• Mamy do czynienia z nowym budownictwem i dużymi ruchami
dylatacyjnymi;
• Montaż będzie relizowany w chłodnych porach roku;
• Zależy nam na zachowaniu ciągłości izolacji w przyziemiu.

17

1.
TP650 Taśma rozprężna illmod
Trio
SP925 Płynny klin okienny
ME110 Folia pogodowa
ME901 Primer butyl & bitum
SP351 Klej do montażu okien
(płynny klin okienny)

Wariant VIII HST Pixel w płaszczyźnie ocieplenia
1
2
3

4
5
6

7

8

9

TP650 Taśma rozprężna
illmod Trio
SP925 Płynna folia okienna
ME110 Folia pogodowa
/ ME901 Primer butyl
& bitum
PR007 Profil instalacyjny
PR008 Klin izolacyjny
SP340 Klej szybkowiążący
/ AT140 Primer
do podłoży chłonnych
Łącznik SFS intec
FB-FK-T30-7,5x112
lub FB-FK-T30-7,5x152
dla pustaka ceramicznego
co 40cm
SP525 Uszczelniacz
budowlany / PR102 Sznur
dylatacyjny
SP351 Klej do montażu
okien (płynny klin okienny)

Dostępny zestaw
Rozwiązanie preferowane gdy:
• Konstrukcja HST będzie montowana w płaszczyźnie ocieplenia
budynku;
• budynek jest w standardzie energooszczędnym, pasywnym
lub blisko zero-energetycznym;
• istotna dla nabywcy jest możliwość adaptacji wnętrz tuż
po montażu okien;
• mamy do czynienia z oknami w klasach antywłamaniowych;
• zależy nam na utrzymaniu dźwiękoszczelności okna
(np. montaż w obiekcie przy ruchliwej trasie);
• zależy nam na zachowaniu ciągłości izolacji w przyziemiu.
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1.
TP650 Taśma rozprężna illmod
Trio
SP925 Płynna folia okienna
ME110 Folia pogodowa
ME901 Primer butyl & bitum
PR007 Profil instalacyjny
PR008 Klin izolacyjny
SP340 Klej szybkowiążący
AT140 Primer do podłoży
chłonnych
SP351 Klej do montażu okien
(płynny klin okienny)

Oknoplast & illbruck

System illbruck MOWO
Efektywny energetycznie montaż okien.
Efektowny przy okazji.
System illbruck MOWO jest pierwszym i oryginalnym,
klejowym systemem montażu okna w warstwie ocieplenia
budynku. Wprowadził on nowe standardy do dziedziny
montażu stolarki jako systemowe mocowanie okna
w ociepleniu z jednoczesnym uszczelnieniem złącza.
System nie przewiduje stosowania metalowych konsol
nośnych do montażu. Profile instalacyjne systemu poziomujemy i pionujemy w trakcie montażu a zatem mamy
bezpośredni wpływ na korektę podłoża montażowego
w przypadku, gdy zostało niezbyt starannie wymurowane.
Lista badań właściwości użytkowych systemu MOWO jest
imponująco długa, co daje użytkownikom gwarancję bezpieczeństwa, zaś zastosowanie się ekipy montażowej do
procedury montażu, nagradzane jest 5 letnią gwarancją.
System utytułowany został licznymi nagrodami
w Polsce i za granicą. W odróżnieniu od z pozoru podobnych systemów naśladowczych, jest system klejowym
– spoina klejowa odpowiada za przenoszenie obciążeń
na ścianę nośną. Dzięki zastosowaniu węższej taśmy rozprężnej oraz uszczelniacza hybrydowego, system uzyskał
dźwiękoszczelność na poziomie 43dB. To wynik jakiego
obecnie nie osiąga żaden alternatywny system montażu
okna w ociepleniu. Przy tym dedykowany jest do montażu
okien antywłamaniowych w klasach RC2 i RC3.

Szczelny na powietrze
Współczynnik infiltracji powietrza wynosi
a < 0,1 [m3/m·h·daPa2/3], a więc może pracować
w duecie z najbardziej szczelną stolarką
w 4 klasie przepuszczalności powietrza.

Ale co to wszystko oznacza dla inwestora?

Cichy

Energooszczędny

Podczas gdy tradycyjny system montażu
wysuniętego przed lico muru uzyskał w badaniach
izolacyjność na poziomie zaledwie 19 dB,
przy zastosowaniu systemu illbruck MOWO uzyskano wartość 36 dB. Dzięki zastosowaniu
uszczelniacza hybrydowego SP525, system
uzyskał wartość 43 dB. To wynik, jakiego obecnie
nie osiąga żaden inny system. Dzięki temu nie jest
wymagana dodatkowa ochrona przed hałasem,
np. w postaci paneli wygłuszających.

Z pewnością realne ograniczanie wartości liniowych
mostków cieplnych, ale też możliwość wcześniejszej
adaptacji wnętrz. Jak dotąd, inwestor musiał
czekać na ocieplenie domu, aby móc uszczelnić
zamocowane uprzednio okno w warstwie ocieplenia.
System illbruck MOWO, umożliwia pełne zamknięcie
otworu już po 24 godzinach, zatem inwestor nie jest
pozostawiony samemu sobie z problemem późniejszej
kontynuacji montażu, a konkretnie jego części
związanej z uszczelnieniem – zamknięciem
przegrody okiennej. Ponadto system umożliwia
dalszą wymianę okien bez uszkodzenia elewacji.
System dedykowany jest do budownictwa
w standardzie energooszczędnym i pasywnym.

Pod kontrolą
Firma tremco illbruck zapewnia wsparcie na
placu budowy. Każda inwestycja jest
monitorowana na etapie realizacji, a zachowanie
procedur nagradzane jest 5-letnią gwarancją na
funkcjonalność systemu.

19

Zalety systemu illbruck MOWO
klejowy system mocowania i uszczelniania okien w warstwie izolacji cieplnej budynku
szczelne rozwiązanie systemowe dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego
izolacja akustyczna złącza na poziomie okna akustycznego
możliwość adaptacji wnętrz w 24h po montażu okien
późniejsza wymiana okien bez uszkodzenia elewacji
nadzór doradców tremco illbruck nad projektem i realizacją
ochrona przed włamaniem – klasy RC2 i RC3

illbruck MOWO typ 2
-5°C
80% w.w.p.

Profil instalacyjny PR007umożliwia wysunięcie
okna w warstwę ocieplenia do 90mm poza obrys
muru
10°C, Skropliny

Możliwe zastosowanie łączników do montażu
ościeżnicy okna w profilu instalacyjnym PR007,
w odległości min. 15mm od krawędzi muru
i min. 25mm od zewnętrznej krawędzi
profilu PR007

13°C, 80% w.w.p. Pleśń

> 13°C

Współczynnik izolacji termicznej poprawia klin
izolacyjny PR008

20°C
50% w.w.p.

Prawidłowy przebieg izoterm - wyeliminowanie potencjalnych szkód spowodowanych działaniem wilgoci i pleśni

W zależności od temperatury, powietrze będzie nasycone różną ilością pary wodnej - punkt nasycenia parą
rośnie wraz ze wzrostem temperatury, a wiec im wyższa
temperatura powietrza tym więcej może ono zawierać
pary wodnej. Dlatego punkt rosy (skraplania pary) jest
zależny nie tylko od ilości pary wodnej w powietrzu ale
też od temperatury powietrza. Gdy powietrze w pomieszczeniu o temperaturze 20°C i względnej wilgotności 50% (wzorowe warunki w pomieszczeniach) schłodzi
się do 13°C, jego wilgotność względna wzrośnie do
80%. Doświadczenia wykazały, że już od 80% stałej wilgotności powstają korzystne warunki do rozwoju pleśni
na schłodzonych poniżej 13oC powierzchniach.
To pokazuje jak ważną rolę odgrywa nie tylko dobre
okno, lecz okno z odpowiednio zaizolowanym złączem,
które dopiero w parze stanowią ciepłą przegrodę
budowlaną.

Profil
instalacyjny
PR007

Klin
izolacyjny
PR008
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Lista wyrobów prezentowanych w detalach katalogu
AT140 Primer do podłoży chłonnych – środek gruntujący,
nieodłączna składowa systemu klejowego illbruck MOWO;
FM355 Pianka Perfekt niskoprężna – całosezonowa pianka poliuretanowa klasy Premium w ofercie pianek marki illbruck. Przeznaczona stricte do montażu stolarki okiennej. Skuteczna bariera akustyczna do 60dB. Wydajność 51 litrów z 1 litra prepolimeru określona
w niezależnych badaniach metodą FEICA TM 1003;
FX760 Kotwa zabezpieczająca (przed wypadnięciem okna) - kotwa
do montażu mechanicznego okna, także z użyciem wielofunkcyjnej
taśmy rozprężnej TP650 / TP652. Przy użyciu kotwy FX760, odległość
łącznika od lica ościeża pozostaje wystarczająco duża i nie wymaga
weryfikacji, podobnie jak przy standardowych kotwach okiennych
dopuszczonych do montażu okna.
Łącznik SFS intec FB-FK-T30-7,5x112 (7,5x152 dla mocowania
w pustaku ceramicznym) z łbem talerzowym, który zapobiega
wbijaniu się wkręta w podłoże i zwiększa tym samym wytrzymałość
połączenia. Opcjonalnie dostępny z łbem w kolorze białym z palety
RAL9010 dla podniesienia estetyki wykończenia. Do osadzania
łączników FB-FK należy używać końcówki Torx T30. Przy montażu na
łącznikach FB-FK i montażu okna do lica ościeża, sprawdzić warunek
odległości łącznika mechanicznego od krawędzi zewnętrznej ościeża, aby zapewnić bezpieczeństwo montażu.
ME110 Folia pogodowa – folia do wyklejania złączy balkonowych
i HST w przyziemiu. Izoluje od gruntu i wody stojącej. Zgodnie z
zaleceniami RAL i normy DIN 18195, grubość folii powinna wynosić
1,5mm. Alternatywnie do niej, możliwe jest użycie w przyziemiu folii
EPDM o grubości 1,2mm;
ME500 Folia okienna Duo – aktywna folia okienna, dostępna w
trzech wariantach mocowania do muru. Zniwelowane ryzyko pomyłki wyklejania wobec standardowych folii – wewnętrznej
i zewnętrznej z uwagi na użycie jednego produktu w funkcji izolacji
pogodowej (zewnętrznej) oraz szczelnej na powietrze (wewnętrznej)
złącza okiennego;
ME508 Folia okienna Duo VV – samoprzylepna, aktywna folia
okienna z klejem na całej powierzchni dedykowana wyłącznie do
wyrównanych powierzchni. Skraca czas montażu z uwagi na brak
konieczności użycia dodatkowego kleju. Jeden produkt do izolacji
pogodowej (zewnętrznej) oraz szczelnej na powietrze (wewnętrznej)
złącza okiennego. Możliwość aplikacji na podłożu do -5°C;
ME901 Primer butyl & bitum – bazowy środek gruntujący na bazie
rozpuszczalników do przygotowania podłoża pod klejenie folii butylowych oraz bitumicznych gwarantujący wysoką przyczepność;
ME904 Primer butyl & bitum Eco – bezrozpuszczalnikowy środek
gruntujący do przygotowania podłoża pod klejenie folii butylowych,
bitumicznych oraz folii samoprzylepnych typu ME508;
PR007 Profil instalacyjny – purenitowy profil tworzący ramę nośną
systemu illbruck MOWO. Stabilny wymiarowo. Niewrażliwy na wodę i
czynniki pogodowe;
PR005 Zaprawa termoizolacyjna – szybkoschnąca zaprawa do
głębokich uzupełnień o właściwościach termoizolacyjnych
< 0,15 [W/mK]. Zalecana do wyrównania glifów i napraw ubytków w

podłożu przed przystąpieniem do czynności związanych
z zamocowaniem i uszczelnieniem okna – pierwszy czynnik
mający wpływ na szczelność końcową złącza. Gęsta, nie wymaga
użycia siatek tynkarskich;
PR008 Klin izolacyjny – profil dociepleniowy, wykonany
z grafitowego polistyrenu EPS. Dopasowany kształtem do profilu
instalacyjnego PR007 systemu illbruck MOWO. Umożliwia łatwe
dopasowanie płyt dociepleniowych budynku;
PR102 Sznur dylatacyjny - okrągły w przekroju podkład do
wypełniania złączy dylatacyjnych. Podkład polietylenowy,
o zamkniętych komórkach, hydrofobowy.
SP025 Klej do folii okiennych - spoiwo na bazie polimerów
hybrydowych SP do mocowania folii ME500 Duo bez butylu na
większości typowych podłożach budowlanych;
SP340 Klej szybkowiążący – wysokolepki klej na bazie polimerów hybrydowych SP. Zdolny do przenoszenia znacznych
obciążeń i gwarantujący tym samym bezpieczeństwo systemu
montażu okna w warstwie ocieplenia budynku illbruck MOWO;
SP351 Klej do montażu okien – masa klejąca na bazie polimerów hybrydowych SP do mocowania parapetu wewnętrznego
oraz zewnętrznego bez potrzeby użycia łączników mechanicznych. Pełni także rolę płynnego klina stabilizującego konstrukcję
drzwi balkonowych oraz HST z użyciem wielofunkcyjnych taśm
rozprężnych. Pierwsze rozwiązanie iniekcyjnego klinowania taśm
rozprężnych na rynku, objęte patentem europejskim. Duża wytrzymałość na ściskanie i obciążenie 60kg / 1 klin. Spełnia wymogi
klasy antywłamaniowej RC3;
SP525 Uszczelniacz budowlany – szczeliwo na bazie polimerów
hybrydowych SP do uszczelniania naroży i wszelkich nieciągłości izolacji od wewnątrz pomieszczenia. Doskonały do szczelin
dylatacyjnych. W wariancie montażu na wielofunkcyjną taśmę
rozprężną, poprawia znacząco właściwości akustyczne złącza;
SP925 Płynna folia okienna – wysokoelastyczna powłoka na
bazie polimerów hybrydowych SP, szczelna na powietrze i parę
wodną. Stanowi ciekawą alternatywę dla uszczelnienia standardową folią okienną w funkcji paroizolacji - od strony pomieszczenia. Idealna do nanoszenia na skomplikowane geometrycznie
podłoża, gdzie standardowe folie bywają trudne do wyklejenia.
Wygodne i skuteczne uszczelnianie dolnego złącza;
TP650 Taśma rozprężna illmod Trio – impregnowana taśma
rozprężna trójfunkcyjna klasy BG1 + BGR - szczelność pogodowa,
izolacja termo-akustyczna oraz szczelność na powietrze w jednym
produkcie. Duża oszczędność czasu wobec montażu warstwowego opartego o folie okienne;
TP652 Taśma rozprężna illmod Trio+ - impregnowana taśma
rozprężna trójfunkcyjna klasy BG1 + BGR - szczelność pogodowa,
izolacja termo-akustyczna oraz szczelność na powietrze w jednym
produkcie. Nieco inna budowa niż siostrzana TP650 illmod Trio,
gwarantuje szczelność akustyczną na najwyższym poziomie.
Składowa systemu montażu okna w warstwie ocieplenia illbruck
MOWO z dowiedzioną szczelnością na zacinający deszcz 1050Pa
w systemie.

Uwagi do niniejszego opracowania
(1) Producent materiałów uszczelniających deklaruje pełną funkcjonalność, w tym 3 msc. odporność UV nieosłoniętych lecz w pełni zainstalowanych folii okiennych ME500 Duo oraz ME508 Duo V V - przyklejonych zgodnie ze swoim przeznaczeniem do ościeżnicy i ościeży;
(2) Producent materiału z którego wykonane jest ościeże podaje w jakiej odległości od krawędzi ościeży mogą być użyte łączniki mechaniczne, tak, aby zamocowanie konstrukcji okna odbyło się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo;
(3) Uszczelnienie złącza w systemie montażu warstwowego, nie stanowi mechanicznego zamocowania okna, które jest każdorazowo wymagane;
(4) Detale 3D nie prezentują uszczelnienia „na węgarku” (między zewnętrzną płaszczyzną ramy, a dociepleniem budynku), jako że nie jest ono
możliwe do zastosowania na etapie montażu okna, przy nieistniejącym jeszcze dociepleniu budynku;
(5) Detale zostały opracowane na rynek Polski zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną firmy tremco illbruck, w oparciu o wytyczne instrukcji
montażu RAL. Na rynkach Europy funkcjonują jednak drobne różnice, np. użycie pianki klasy palności B3 jest na rynku niemieckim zabronione
z uwagi na lokalne przepisy pożarowe. Dostawca okna wraz z usługą montażu warstwowego ma zatem obowiązek upewnić się co do wymagań istniejących na rynku docelowym.
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