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1.

Wstęp

Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do dystrybutorów ,klientów oraz osób wykonujących montaż i
serwis wyrobów. Jest to ogólna instrukcja, która dotyczy okien i drzwi drewnianych oraz drewnianoaluminiowych niezależnie od systemu okiennego. Instrukcja opisuje ogólne zasady postępowania z wyrobami w
czasie transportu , składowania , montażu i serwisu z uwzględnieniem zalecanych warunków, które powinny
panować w obiekcie budowlanym w trakcie i po instalacji (szczególnie warunki wilgotnościowe i zabezpieczenie
okien przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami podczas prac budowlanych). Nie obejmuje
szczególnie nietypowych przypadków zabudowy jak np. ściany fasadowe konstruowane z okien czy użycie
specjalnych elementów montażowych .
2.

Transport

Podczas transportu okna i drzwi powinny być chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi , wilgocią, opadami i pyłem. Z tego powodu
produkty powinny być transportowane przez pojazdy zabezpieczone przed
warunkami zewnętrznymi. Zasadniczo wyroby należy przewozić w pozycji
stojącej .

3.

Rozładunek i składowanie

W momencie dostawy należy sprawdzić kompletność i jakość dostarczonych wyrobów i wszelkie
uszkodzenia produktu powstałe podczas transportu lub brakujące elementy należy wpisać do dokumentu dostawy
i poinformować o tym kierowcę oraz Producenta .
Wyroby podczas przechowywania, transportu lub montażu powinny być chronione przed opadami
atmosferycznymi, wszelkiego rodzaju wilgocią i zanieczyszczeniami. Rozładunek wyrobów i ich przewożenie
należy wykonywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Wszelkie uszkodzenia lub deformacje
spowodowane niewłaściwym składowaniem nie mogą być traktowane jako roszczenia. Za tego typu uszkodzenia
odpowiedzialna jest strona przechowująca wyroby
Składowanie w zadaszonym budynku:
a/ miejsce do przechowywania powinno być dobrze wentylowane
b/ względna wilgotność powietrza powinna być utrzymywana stale na
niskim poziomie
c/ wyroby , powinny być przechowywane w pozycji stojącej na
płaskiej, twardej posadzce na wysokości min. 10 cm nad poziomem
podłogi . Wymagane jest ustawianie na poziomych drewnianych
legarach lub paletach . Pomiędzy pojedynczymi wyrobami należy
zachować odstępy tak ,aby wystające elementy okuć lub klamek
nie powodowały uszkodzeń sąsiadujących sztuk wyrobów .

Składowanie poza budynkiem.
Składowanie wyrobów poza budynkiem dopuszcza się w
sytuacjach wyjątkowych i na bardzo krótki okres . W takim przypadku
należy:
d/ przechowywać produkty pod zadaszeniem
e/ zapewnić dobrą wentylację pod oknami i między oknami,
f/ tylko w bardzo szczególnych sytuacjach
wyroby mogą być
przechowywane pod plandeką. W takim przypadku obowiązkowo góra i
boki wyrobów powinny być szczelnie osłonięte.
g/ wyroby powinny być przechowywane w pozycji stojącej, na legarach
płaskich min. 20 cm nad poziomem gruntu,

F ig.3

h/ przestrzeń pod plandeką powinna być dobrze wentylowana,
i/ Elementy dostarczone osobno typu okucia, klamki należy przechowywać w zamkniętym budynku.
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4.

Montaż -wskazówki ogólne

4.1. Warunki montażu w obiektach budowlanych
Prawidłowo wykonany montaż okien ma istotne znaczenie dla ich właściwej eksploatacji. Montaż
wykonany przez osoby nie posiadające w tym zakresie odpowiednich kwalifikacji może spowodować
odkształcenia ościeżnic, nieszczelności, obniżenie trwałości wyrobów, utrudnione otwieranie i zamykanie
skrzydeł, a także utratę gwarancji.
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić wytrzymałość ścian okalających okna, aby materiały
mocujące okno posiadały odpowiednio wytrzymałe połączenie mechaniczne ze ścianą. Należy pamiętać że na
okno nie mogą być przenoszone żadne siły pochodzące ze ścian czy stropów
Osoby odpowiedzialne za montaż powinny zadbać o zachowanie następujących warunków panujących
w trakcie i po instalacji stolarki:
a/ Zgodnie ze sztuką budowlaną montaż drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej może być wykonywany
jedynie po wykonaniu w budynku wszystkich prac mokrych typu posadzki, tynki oraz doprowadzeniu w
budynku do warunków wilgotności powietrza nie przekraczającej 40-70%. Nie należy dopuścić do
zawilgocenia okien na skutek wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach wyższej niż 70%
(kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotności powietrza
i zapewnienie systematycznego wietrzenia i względnego osuszenia pomieszczeń. Wilgotność względna
powietrza w pomieszczeniach przekraczająca 70% może powodować odkształcanie się elementów okien
w postaci krzywizn i spaczeń, powstawanie szczelin w połączeniach czopowych, szczelin na połączeniach
listew przyszybowych, spęcznienie elementów oraz utrudnione otwieranie i zamykanie skrzydeł. Montaż
stolarki wykonany na życzenie klienta, przed zakończonymi pracami mokrymi, może skutkować utratą
gwarancji.
b/ Warunkowo dopuszcza się wykonanie montażu przed pracami mokrymi w budynku. Warunkiem
bezwzględnym w tym przypadku jest utrzymanie wilgotności powietrza w obiekcie nie przekraczającej 4070%. Warunkiem bezwzględnym jest również zapewnienie przez Kierownictwo budowy zabezpieczenia
stolarki przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniami, które mogą się pojawiać podczas
wykonywania prac przez innych podwykonawców.

4.2. Wymagania dla połączeń stolarki ze ścianami
Połączenia okien i drzwi balkonowych ze ścianami budynku powinny spełniać następujące wymagania:
-

szczelności na przenikanie powietrza,

-

szczelności na przenikanie wody opadowej,

-

szczelności na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia,

-

izolacyjności cieplnej na poziomie nie mniejszym niż izolacyjność okna,

-

izolacyjności akustycznej odpowiadającym izolacyjności okna, powiększonej o 15 dB

-

odporności na promieniowanie UV,

-

trwałości,

-

estetyki

-

higieny
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5.

Montaż okien otwieranych do środka

5.1.Usytuowanie okna w otworze ściany ( w ościeżu)
Okna i drzwi powinny być usytuowane w ościeżu tak, aby nie powstawały mostki termiczne, prowadzące
do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. Ogólne zasady
ustawienia okien przedstawia Rys.1
c)

.

10-15 mm

.

.

.

10 mm

b)

10 mm

a)

10-15 mm

.

10-15 mm

d)

próg ościeżnicy

Rys.1 Usytuowanie okien w zależności od budowy ściany

30-40 mm

a) w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości
ściany
b) w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznymw strefie izolacji termicznej
c) w ścianie z ociepleniem zewnętrznym –
dosunięciem do węgarka.

z

d/ ustawienie progu okna w strefie izolacji termicznej

W pierwszej kolejności przed wbudowaniem okna w otworze ściany należy dokonać ich pomiarów i
sprawdzić czy zachowane są dostatecznie szerokie szczeliny na obwodzie pomiędzy otworem a ościeżnicą
okna oraz czy jest miejsce dla klinów dystansowych i podpierających od dołu. Należy również sprawdzić pion ,
poziom oraz przekątne otworów .
Tablica 1.Graniczne odchyłki przekątnych otworu
0,5-1 m

1-3 m

3-6 m

±6mm

±8mm

±12mm

c1

Wysokość lub
szerokość
Odchyłka

Do 1 m

1-3 m

3-6 m

±8mm

±10mm

±12mm

d2

"
"b

Tablica 2.Graniczne odchyłki od wymiaru nominalnego otworów
( szer, wys)

"a
"

Do 0,5
m
±3mm

d1

Długość
przekątnej
Odchyłka
„a-b”

c2
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Minimalna szerokość szczeliny pomiędzy ramą ościeżnicy przy uszczelnieniu kitami elastycznymi
powinna wynosić 10 mm, przy zastosowaniu impregnowanych taśm rozprężnych 6 – 8 mm. Maksymalny wymiar
szczeliny nie powinien przekraczać 40 mm (przy użyciu pianki PU jednoskładnikowej 30 mm). W przypadku
ościeży z węgarkami zalecane jest takie ustawienie okna, aby węgarek zasłaniał stojaki i nadproże ościeżnicy na
szerokość nie większą niż połowa szerokości ramiaka ościeżnicy. Do podpierania progu ościeżnicy stosuje się
klocki , belki drewniane ,kątowniki stalowe . Sposoby podpierania progu ościeżnicy przedstawia Rys.2

a)

b)

c)

d)

próg ościeżnicy

próg ościeżnicy

klocek

belka

próg ościeżnicy

ocieplenie ściany

kątownik stal.
izolacja

próg ościeżnicy

ocieplenie ściany

konsola dolna
elem.systemowy

Rys.2 . Sposoby podparcia progu ościeżnicy
a) za pomocą klocków podporowych
b) za pomocą belek
c) za pomocą kątowników stalowych
d) za pomocą podpór systemowych ( konsoli )

6|Strona

OKNA I DRZWI- INSTRUKCJA TRANSPORT MONTAŻ SERWIS

5.2 Mocowanie okien w otworze ściany
Mocowania okien do ścian należy dokonywać przy użyciu dopuszczonych do stosowania kotew
systemowych lub śrub rozporowych (dybli). Przed przystąpieniem do montażu należy zdjąć skrzydła z ościeżnic a
następnie w ościeżnicach zamocować kotwy montażowe lub nawiercić otwory pod śruby rozporowe wg Rys. 3.
Punkty mocowania należy ustalać wg następujących zasad:
- odległości między punktami mocowania nie mogą być większe niż 800 mm
-odległości punktów mocowania od naroży ościeżnicy powinny wynosić 50-70 mm
- miejsca mocowania należy wykonywać jak najbliżej zawias .
-położenie punktów montażowych należy ustalać w taki sposób, żeby elementy mocujące (dyble lub kotwy)
można było mocować do litych fragmentów ościeżnicy.

E

E

1000<Hz<2000

A

E

E

E

A

Hz<1000

E

A

A

E

E

A

E

A

E

A
900<Sz<1500

2000<Hz<2500

A

E

E

E

Sz<900

A

A

A

A

E

Hz<1000

E

E

A

E

E

A

A

A

1500<Sz<2000
A

A

A

A

E
Hz<1000

E

E
A

E
A

A

A

2000<Sz<2500
1.Wymiar "A"= max. 800mm
2.Wymiar "E"= 100 : 150mm (mierzony od strony wewnętrznej ościeżnicy)

Klocek nośny-podporowy
Klocek dystansowy
Punkt mocowania

Rys.3 . Punkty podparcia i mocowania okien
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"a
"

Po wykonaniu otworów czy też zamocowaniu kotew montażowych należy ustawić stolarkę w ościeżach na
klockach nośnych i unieruchomić za pomocą klinów, pamiętając o zachowaniu następujących reguł:
ustawieniu pionu, poziomu oraz przekątnych ościeżnicy (dopuszczalna różnica przekątnych-2mm) Rys.4
klinowaniu stolarki na wysokości węzłów czopowych ( naroży ościeżnicy)
utrzymaniu luzu pomiędzy ościeżnicą a ościeżem min 10 mm
sprawdzeniu otwierania i zamykania skrzydeł po ich założeniu

"
"b

Maksymalna różnica przekątnych „a”- „b”=± 2mm
Dopuszczalna odchyłka od pionu/poziomu - 1mm/m

Rys.4. Sprawdzenie ustawienia ościeżnicy w
otworze ściany

Po wykonaniu powyższych czynności należy mocować ościeżnicę do ściany, uważając, aby nie zmienić
ustalonego położenia elementów. Otwory w ścianie wiercić przez uprzednio przygotowane otwory w ościeżnicy
lub otwory w kotwach montażowych. Przed ostatecznym dokręceniem śrub rozporowych w szczelinę pomiędzy
ościeże a ościeżnicę należy wprowadzić przekładkę drewnianą o grubości szczeliny, aby przy dokręcaniu nie
nastąpiło wygięcie ościeżnicy. Po zamocowaniu do muru usunąć kliny montażowe pozostawiając klocki
podporowe. Następną czynnością jest uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżem a ościeżnicą pianką
montażowo-uszczelniającą.
Przed piankowaniem, przy dużych gabarytach okien a w szczególności drzwi balkonowych, należy założyć
rozpory poziome i pionowe, aby nie nastąpiło wygięcie elementów ościeżnicy. Po wyschnięciu pianki odciąć jej
nadmiar i przystąpić do obróbki powierzchni ościeży zabezpieczając stolarkę przed zabrudzeniem.

5.3. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna ze ścianą
Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody,
zarówno opadowej od strony zewnętrznej, jak i pary wodnej od strony wewnętrznej. Generalną zasadą
uszczelnienia połączenia okna ze ścianą jest: szczelniej po stronie wewnętrznej niż po stronie zewnętrznej.
Przestrzeganie tej
zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. Przy wykonywaniu uszczelnienia
należy przestrzegać wytyczne producenta materiałów uszczelniających, uwzględniające:
- zgodność chemiczną stykających się ze sobą materiałów,
- oczyszczenie powierzchni przylegania,
- zagruntowanie powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),
- wymagania odnośnie wilgotności i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej.
Warstwę wewnętrzną stanowi uszczelnienie wykonane z taśmy paroszczelnej lub kitu trwale elastycznego.
Warstwę środkową stanowi pianka poliuretanowa lub wełna mineralna, zapewniająca izolację termiczną i
akustyczną połączenia okna ze ścianą budynku.
Warstwę zewnętrzną stanowi uszczelnienie z taśmy paroprzepuszczalnej lub z impregnowanych taśm
rozprężnych paroprzepuszczalnych.
Po wykonaniu prac związanych z uszczelnieniem i izolacją termiczną zamontowanych okien (po
całkowitym utwardzeniu pianki izolacyjnej) należy sprawdzić funkcjonalność skrzydeł i w razie potrzeby dokonać
niezbędnej regulacji.
Powierzchnia ościeży w miejscu mocowania okna powinna być równa, sucha i odpylona, w przeciwnym
wypadku zastosowanie taśm uszczelniających i rozprężnych nie będzie możliwe. Taśmy zewnętrzne i
wewnętrzne należy odmierzyć z naddatkiem na odwinięcie i na połączenie na zakład – po ok. 50 mm w każdym
narożu i ok. 150 mm na zakład. W oknach łukowych i okrągłych co pewien odcinek, zależnie od promienia,
pozostawiać kilkucentymetrowy naddatek. Taśm w zasadzie nie powinno się łączyć. W razie potrzeby wykonać
połączenie na zakładkę i dokładnie skleić Wymiary taśm rozprężnych paroprzepuszczalnych należy dobierać w
zależności od szerokości szczeliny. Należy przestrzegać zasady, że grubość taśmy rozprężonej = 2 x szerokość
szczeliny, przy czym grubość taśmy rozprężonej = 5 x grubość taśmy ściśniętej. Przykładowo dla szczeliny s = 15
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mm należy stosować taśmę o grubości6/30 mm (6 mm ściśnięta, 30 mm rozprężona). Minimalna głębokość
szczeliny powinna być większa od szerokości taśmy. Taśmę należy zamontować tak, aby jej krawędź była2 – 4
mm poniżej płaszczyzny szczeliny. Uszczelnienie od strony wewnętrznej można wykonać z zastosowaniem
sznura dylatacyjnego o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny oraz kitu trwale elastycznego (silikonu).
Głębokość spoiny powinna odpowiadać połowie szerokości szczeliny i wynosić nie mniej niż 6 mm.

5.4. Uszczelnienie wewnętrzne
Uszczelnienie wewnętrzne między ościeżnicą a ościeżem powinno uniemożliwiać przenikanie pary
wodnej z pomieszczenia do szczeliny między oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się
pary wodnej w szczelinie między oknem a ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury
punktu rosy). Paroszczelność uszczelnienia po stronie wewnętrznej okna powinna być wyższa niż po stronie
zewnętrznej. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je
materiałami.
5.5. Izolacja cieplna
Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji cieplnej.
Jako materiały izolacyjne mogą być stosowane pianki poliuretanowe (zaleca się pianki dwuskładnikowe o
kontrolowanym spienianiu) lub wełna mineralna. Pianki stosowane do wypełniania połączeń nie mogą wchodzić w
reakcje chemiczne ani też wydzielać substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją
fabryczną. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości
wypełnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie
szczeliny, a jednocześnie nie można doprowadzić do deformacji ramy ościeżnicy. Mineralne materiały
uszczelniające powinny wypełniać szczelinę pomiędzy ościeżnicą a ościeżem. Należy pamiętać o dokładnym
uzupełnieniu ubytków materiału izolacyjnego .
5.6. Uszczelnienie zewnętrzne
Uszczelnienie zewnętrzne między ościeżnicą a ościeżem powinno być paroprzepuszczalne, a
jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie było możliwości przenikania wody opadowej do wnętrza szczeliny
między oknem a ścianą. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z
otaczającymi je materiałami. Zalecane są folie paroprzepuszczalne lub impregnowane taśmy rozprężne
paroprzepuszczalne.
a)

b)

1
2

3

c)

4
2

3

4
2

5
6

Rys.5 Uszczelnienie okien w zależności od budowy ściany
a) w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany
b) w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym- w strefie izolacji termicznej
c) w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – z dosunięciem do węgarka
1 - taśma zewnętrzna paroprzepuszczalna, 2 - pianka poliuretanowa lub wełna mineralna, 3 - taśma
wewnętrzna paroszczelna, 4 - impregnowana taśma rozprężna paroprzepuszczalna, 5 - sznur dylatacyjny, 6
- kit trwale elastyczny.
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6. Montaż parapetów okiennych
Parapet zewnętrzny – niezależnie od materiału, z jakiego jest wykonany – powinien wystawać około 30 –
40 mm poza płaszczyznę ściany (min. 30 mm). Kołnierz parapetu należy wprowadzić w wyfrezowanie w ramiaku
progowym, zamocować do ościeżnicy, a miejsce połączenia uszczelnić silikonem. W sytuacjach szczególnych
parapet może być wywinięty na ramę ościeżnicy i zamocowany mechanicznie, ale w takim przypadku między
kołnierzem parapetu a ościeżnicą należy zastosować samoprzylepną bitumowaną taśmę rozprężną i uszczelnić
styk odpowiednim kitem silikonowym. W oknach drewniano-aluminiowych parapet montuje się na ramie
ościeżnicy poniżej profilu aluminiowego ościeżnicy. Przy montażu parapetów z blachy należy zwrócić uwagę na:
- zmianę wymiarów pod wpływem temperatury (styki dylatacyjne powinny być rozmieszczane co 2500 mm),
- podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do góry przez wiatr,
- wytłumienie odgłosów padającego deszczu (stosowanie taśm wygłuszających)
- połączenia końcowe parapetów z ościeżem należy dobierać w zależności od konkretnego rozwiązania elewacji,
- należy zapewnić ciągłość uszczelnienia połączenia bocznego parapetu z ościeżem oraz w narożu (okno – mur parapet).
Przy wykonywaniu parapetów z kamienia lub elementów ceramicznych należy układać izolację
przeciwwilgociową, analogicznie jak w przypadku progów drzwi balkonowych. Parapety wewnętrzne powinny być
osadzone w dolnej części ościeża po zakończeniu montażu okna i jego uszczelnieniu na obwodzie. Płaszczyzna
styku parapetu z wrębem ościeżnicy powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do penetracji wody i pary
wodnej w przestrzeni pod progiem ościeżnicy.

1 2 3

4

5

6

min 30 mm

Rys. 6. Przykład zamocowania parapetu zewnętrznego i wewnętrznego
1 – parapet aluminiowy, 2 – uchwyt montażowy, 3 – taśma tłumiąca, 4 – pianka
poliuretanowa, 5 – folia izolacyjna paroszczelna, 6 – parapet wewnętrzny

7. Montaż drzwi balkonowych
Uszczelnienie progów drzwi balkonowych, ze względu na większe zagrożenie wodą niż w przypadku
progów okiennych, wymaga zachowania różnicy poziomów między górną krawędzią izolacji przeciwwilgociowej
płyty balkonu (tarasu) a powierzchnią odprowadzenia wody (poziomem wykończenia balkonu). Różnica
poziomów wykończenia płyty balkonu i górnej krawędzi izolacji przeciwwilgociowej wywiniętej na próg powinna
wynosić 15 cm (rys. 7). Odstępstwo od powyższego jest możliwe w przypadku wykonania w płycie balkonu lub
tarasu odprowadzenia wody w pasie przylegającym do progu drzwi balkonowych (rys. 8). Przykład uszczelnienia
drzwi balkonowych z niskim progiem aluminiowym pokazano na rys. 9.
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max 150 mm

6
1
2
3
4
5

Rys.7. Uszczelnienie progu drzwi balkonowych
1-folia izolacyjna ,2-obróbka blacharska,3podwalina ( drewno impregnowane,
purenit,XPS),4-pianka poliuretanowa,5silikon,6-folia izolacyjna paroszczelna

1

6

7

2
3
4
5
Rys.8. Uszczelnienie progu drzwi balkonowych
z odprowadzeniem wody
1-obróbka blacharska ,2-silikon,3-kratka
metalowa,4-kanał odprowadzenia
wody,5-folia izolacyjna,6-folia izolacyjna
paroszczelna,7-pianka poliuretanowa
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1
2

Rys.9. Uszczelnienie drzwi balkonowych
z niskim progiem
1-silikon ,2-folia izolacyjna

8. Łączenie okien w zestawy

4

150
A
A

3

150

2

A

1

150

A

150

Połączenia okien w zestawach poziomych powinny zapewniać szczelność na przenikanie wody
opadowej i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych elementów. Połączenie wykonuje się na „obce pióro”,
osadzone we wrębach stojaków ościeżnic na całej wysokości, uszczelnione silikonem i skręcane za pomocą
wkrętów w rozstawie nie większym niż 500 mm. Dodatkowo można zastosować listwy maskujące (rys. 10).
Połączenie okien w zestawie pionowym wymaga zamocowania dodatkowego poziomego elementu między
ościeżnicami stykających się okien w celu usztywnienia elementów ram.

Rys.10. Łączenie okien w zestawy
A-rozstaw wkrętów max 500mm ,1-listwa łącząca (obce pióro),
2-silikon, 3- listwa maskująca ( opaska), 4-wkręt do drewna
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9. Montaż drzwi podnoszono-przesuwnych HS
Drzwi podnoszono-przesuwne ze względu na zwykle duże wymiary konstrukcji i ciężar należy
montować na wyrównanym, stabilnym podłożu (Rys. 10), ustawić w pionie i w poziomie i odpowiednio
zamocować dyblami do ściany. Luzy montażowe winny wynosić minimum 20 mm . Próg drzwiowy powinien być
podparty na całej długości w odstępach maks. 300 mm oraz przytwierdzony za pomocą kotew do podłoża. W
razie potrzeby zastosować profile poszerzające. Izolację przeciwwilgociową progu należy wykonać wg Rys. 10.
Powierzchnia górna progu powinna się znajdować na wysokości min. 5 mm ponad gotową podłogą od strony
wewnętrznej . Dopuszczalna różnica przekątnych P1-P2 – 2mm . Odchyłka od poziomu /pionu – 0,3mm/m
100-150mm

100-150mm

2

1
2
3

P2

P1

50

max 300mm

max 500mm

max 300mm

max 500mm

max 300mm

Klocek podporowy
z drewna twardego

max 300mm

5
50

2

Kotwa stalowa

45

150 max 500mm

6
5
4
2
1

min.5mm

max 700mm

100-150mm

min.20mm

max 700mm

max 700mm

100-150mm

max 700mm

max 700mm

max 700mm

Rys.10. Przykład montażu drzwi HS
1-kotwa stalowa , 2- folia izolacyjna,3- pianka
poliuretanowa,4- podparcie progu( klocek
podporowy, belka , podpora systemowa np.
XPS,PURENIT, 5- silikon ,6-próg

2

2

3
2
1
min.20mm

3
2
1
min.20mm
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10. Montaż drzwi przesuwnych ECO SLIDE
Drzwi podnoszono-przesuwne ECO SLIDE należy montować na wyrównanym, stabilnym podłożu (Rys. 11),
ustawić w pionie i w poziomie i odpowiednio zamocować wkrętami lub dyblami do ściany. Luzy montażowe winny
wynosić minimum 20 mm . Próg drzwiowy powinien być podparty na całej długości na ciągłej podwalinie i
uszczelniony wg Rys. 11. Dopuszczalna różnica przekątnych P1-P2 – 2mm .
1/3

1/3

400

P1

min.20mm

P2

1/3

1/3

1/3

1/3

173

1/3

173

400

1/3
158

158

1/3

3
4
6

1
2

7

8

5

Rys.11 Przykład montażu drzwi ECO SLIDE w
scianie drewnianej modułowej
1-folia paroszczelna wewnętrzna ,2uszczelnienie z wełny mineralnej ,3-obróbka
blacharska ,4- folia przeciwwiatrowa,5-wkręt
,6-uszczelnienie z taśmy rozprężnej ,7- folia
izolacyjna , 8- próg drzwiowy ( fiberglass)

4
2

4
2
5

5
min.20mm

min.20mm
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11. Montaż okien i drzwi EURO
11.1. Pomiary otworów w ścianie
Przed przystąpieniem do montażu okien należy dokonać pomiarów otworów w ścianie i sprawdzić czy
zachowane są dostatecznie szerokie szczeliny na obwodzie pomiędzy otworem a ościeżnicą okna Rys.12
oraz czy jest miejsce dla klinów dystansowych i podpierających od dołu. Należy również sprawdzić pion , poziom
oraz przekątne otworów ( Tablica 3).

15-20 mm

15-20 mm

15-20 mm

d2

15-20 mm

"
"b

d1

"a
"

c1

c2

2

1
Długość
przekątnej
Odchyłka
„a-b”
Wysokość
lub
szerokość
Odchyłka

Do
0,5 m
±3mm

0,5-1
m
±6mm

1-3 m

3-6 m

±8mm

±12mm

Do 1 m

1-3 m

3-6 m

±8mm

±10mm

±12mm

Rys 12 .Zalecane luzy montażowe .
1-otwór w ścianie, 2- oscieznica okna

Tablica 3.Graniczne odchyłki od wymiaru
nominalnego otworów w ścianie
11.2. Mocowanie okien w otworze ściany
Do mocowania okien w ścianach należy stosować dopuszczone do stosowania kotwy lub śruby
rozporowe. Przykłady mocowania przedstawiają Rysunki 14,15. Przed przystąpieniem do montażu należy w
ościeżnicach zamocować kotwy montażowe lub nawiercić otwory pod śruby rozporowe wg Rys. 13. położenie
punktów montażowych należy ustalać w taki sposób, żeby elementy mocujące (dyble lub kotwy)
można
było mocować do litych fragmentów ościeżnicy.
A

A

A
E

A

E

A

E

E

E

A

E

E

Rys13.Rozmieszczenie punktów montażowych
„E” -wymiar od krawędzi ościeżnicy c.a150mm
„A”- wymiar pomiędzy punktami mocowaniaca.700 mm

A

A

A

E

A

A

E

A

A

A

A

A
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1 15-20mm
2

15-20mm

3

3

2

4

1

Rys14.Przykład mocowania ościeżnicy w
ścianie za pomocą śrub
1 -wkręt,dybel, lub śruba rozporowa, 2-klocek
nośny ,3-ościeżnica okna,

Rys15.Przykład mocowania ościeżnicy w
scianie za pomocą kotew stalowych
1 -izolacja, 2-kotwa stalowa ,3-ościeżnica
okna,4-klocek nośny

11.3. Podparcie okien w otworze ściany

150 mm

Top guided reversible

2-skrzydłowe
Rys16.Podstawowe rozmieszczenie
punktów podparcia okien EURO
Uwaga : -nie usuwać klocków
nośnych-podporowych,
- dla konstrukcji złożonych np.
połączeń drzwi z oknami lub
szkleniem fix podparcie i
mocowanie wykonać w oparciu
o indywidualne projekty i
obliczenia .

150 mm

150 mm

150 mm

Top Guide

150 mm

Side Hung

150 mm

150 mm

150 mm

Do posadowienia progu ościeżnicy okien/drzwi stosuje się klocki, kliny, belki z drewna, elementy poszerzające
z PVC, listwy progowe, kształtowniki aluminiowe, kątowniki, konsole i wsporniki stalowe.
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. Klocki dystansowe służą do czasowego
ustalenia pozycji okna w otworze, po zamontowaniu ościeżnicy powinny być usunięte. Nie należy usuwać
klocków podporowych. Kliny i podkładki stosowane do usytuowania okna nie są klockami podporowymi.
Zamocowanie okna przy użyciu tylko dybli ramowych, wkrętów lub kotew bez zastosowania klocków
podporowych jest niewystarczające . Rozmieszczenie elementów podporowych w zależności od sposobu
otwierania okien przedstawia Rys.16

Drzwi 2 skrzydłowe
(half door)
Klocek nośny-podporowy
Klocek dystansowy

Szklenie stałe (fix)
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"a
"

Po wykonaniu otworów czy też zamocowaniu kotew montażowych należy ustawić stolarkę w ościeżach na
klockach nośnych i unieruchomić za pomocą klinów, pamiętając o zachowaniu następujących reguł:
ustawieniu pionu, poziomu oraz przekątnych ościeżnicy (dopuszczalna różnica przekątnych-2mm) Rys.17
klinowaniu stolarki na wysokości węzłów czopowych ( naroży ościeżnicy)
utrzymaniu luzu pomiędzy ościeżnicą a ościeżem 15-20mm
sprawdzeniu otwierania i zamykania skrzydeł
sprawdzeniu luzów między skrzydłami a ościeżnicą Rys 18

"
"b

Maksymalna różnica przekątnych

„a”-„b”=± 2mm
Dopuszczalna

odchyłka

od

A

A

A

A

A

A

1

2

A

A

A
A

A

A

A

A

A

A

Rys.17. Sprawdzenie ustawienia ościeżnicy w
otworze ściany

A

A
Rys.18. Sprawdzenie luzów między skrzydłem a
ościeżnicą
1- w oknie 1 skrzydłowym m, 2- w drzwiach 2
skrzydłowych typu half door
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Po wykonaniu powyższych czynności należy mocować ościeżnicę do ściany, uważając, aby nie zmienić
ustalonego położenia elementów. Otwory w ścianie wiercić przez uprzednio przygotowane otwory w ościeżnicy
lub otwory w kotwach montażowych. Przed ostatecznym dokręceniem śrub rozporowych w szczelinę pomiędzy
ościeże a ościeżnicę należy wprowadzić przekładkę drewnianą o grubości szczeliny, aby przy dokręcaniu nie
nastąpiło wygięcie ościeżnicy. Po zamocowaniu do muru usunąć kliny montażowe pozostawiając klocki
podporowe. Następną czynnością jest uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ościeżem a ościeżnicą .
11.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna ze ścianą
Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody,
zarówno opadowej od strony zewnętrznej, jak i pary wodnej od strony wewnętrznej. Generalną zasadą
uszczelnienia połączenia okna ze ścianą jest: szczelniej po stronie wewnętrznej niż po stronie zewnętrznej.
Przestrzeganie tej zasady umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. Przy wykonywaniu
uszczelnienia należy przestrzegać wytycznych producenta materiałów uszczelniających, uwzględniające:
- zgodność chemiczną stykających się ze sobą materiałów,
- oczyszczenie powierzchni przylegania,
- zagruntowanie powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),
- wymagania odnośnie wilgotności i temperatury powietrza.
Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej.
Warstwę wewnętrzną stanowi uszczelnienie wykonane z taśmy , folii paroszczelnej lub kitu trwale elastycznego.
Warstwę środkową stanowi pianka poliuretanowa lub wełna mineralna, zapewniająca izolację termiczną i
akustyczną połączenia okna ze ścianą budynku.
Warstwę zewnętrzną stanowi uszczelnienie wykonane z taśmy , folii paroprzepuszczalnej lub kitu trwale
elastycznego. Na rysunkach Nr 19-22 przedstawiono przykładowe sposoby uszczelnień.

1

1

2

2

3
4

3
4

Rys.19. Przykład uszczelnienia okna ściane 3 warstwowej z ociepleniem wewnętrznym
1-folia paroizolacyjna, 2- uszczelnienie (wełna
mineralna, pianka poliuretanowa),3-sznur
dylatacyjny,4-kit trwaleelastyczny

Rys.21. Przykład uszczelnienia progu okna w
ściane 3 -warstwowej z ociepleniem
wewnętrznym
1-parapet aluminiowy , 2- taśma
tłumiąca,3-folia paroprzepuszczalna,4uszczelnienie,5-folia paroszczelna,6parapet wewnętrzny.

Rys.20. Przykład uszczelnienia okna ściane 1 warstwowej z węgarkiem
1-kit trwaleelastyczny,2-sznur dylatacyjny 3uszczelnienie (wełna mineralna, pianka
poliuretanowa), 4-kit trwaleelastyczny lub taśma
rozprężna.

1
2
3

4

5

6
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4

1
2

5

6

3
Rys.22. Przykład uszczelnienia progu okna w
ścianie z parapetem zewnętrznym z
cegły
1-sznur dylatacyjny , 2- kit
trwaleelastyczny,3-parapet zewnętrzny z
cegły,4-uszczelnienie,5-folia
paroszczelna,6-parapet wewnętrzny.

12. Regulacja okuć
W procesie produkcji okna są wstępnie wyregulowane na liniach montażowych . Przy prawidłowym
montażu okien w ścianach budynku regulacja może nie być konieczna. Konieczność regulacji może jednak
zaistnieć w przypadku, gdy po założeniu skrzydeł następuje ocieranie elementów okuć lub skrzydeł o ościeżnicę
oraz pierwszym okresie po montażu, gdy następuje osiadanie okien w ościeżach.
12.1. Regulacja okuć okien otwieranych do środka

2

1

Rys.23. Zakładanie skrzydeł
1. Klamkę ustawić w pozycji „otwarte”;rozwórka górna winna być złożona ; włożyć
skrzydło na trzpień zawiasy dolnej;
2. Docisnąć skrzydło do ościeżnicy ;wsunąć trzpień zawiasy górnej;klamkę ustawić
w pozycji „ zamknięte
Zdejmowanie skrzydeł wykonywać w odwrotnej kolejności

4

4
3

2

1

3
Pozycje klamki w oknach
U-R „Standard”
1-Zamknięte
2- Otwarte ( rozwierne)
3-Mikrorozsczelnienie
4-uchylone

2

1

Pozycje klamki w oknach U-R
„Odwrotna funkcja”
1-Zamknięte
2- Uchylone
3-Mikrorozsczelnienie
4-Otwarte (rozwierne)
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Rys.24. Miejsca regulacji okien
A- Rozwórka i zawias rozwórki
B- Punkty ryglowania
C- Zawias uchyłu ( tylko w oknach uchylnych
D- Zawias skrzydła , zawias ramy
E- Zatrzask balkonowy
G – Najazd okna skośne, łukowe

A Rozwórka okucia widoczne -regulacja
docisku

A Rozwórka – w okuciach krytych

A Rozwórka okucia widoczneregulacja boczna

A Rozwórka – w oknach skośnych i łukowych

T1
5

B-Punkty ryglowania – regulacja docisku

D-Zawias widoczny skrzydła

C-Zawias uchyłu

D-Zawias widoczny ramy
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D-Zawias kryty

E-Zatrzask balkonowy

G-Najazd okna skośne ,
łukowe

12.1.1 Montaż klamek dwustronnych

1

2

3

4

5
Rys.25. Montaż i demontaż klamek 2-stronnych
2- Zestaw klamek oraz klucz wyjąć z opakowania
3- klamkę z trzpieniem włożyć w rozetę zamka,
sprawdzić wielkość wystawania trzpienia poza rozetę
– minimalny wymiar -20mm.
4. Wcisnąć klamki w trzpień .
5. Aby zdemontować klamki ,należy w otwór klamki
włożyć klucz oraz przekręcić o c.a 60o, następnie
wysunąć klamki z trzpienia

21 | S t r o n a

OKNA I DRZWI- INSTRUKCJA TRANSPORT MONTAŻ SERWIS

12.2. Smarowanie okuć okien otwieranych do środka
A Rozwórka

C Zaczepy , rolki zasuwnic

D Zawiasy
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12.3. Regulacja okuć drzwi uchylno-przesuwnych PSK

1

2

Rys.26. Zdejmowanie skrzydła uchylno-przesuwnego
1,- Klamkę ustawić w pozycji „uchylania” następnie
uchylić skrzydło
2- odbezpieczyć kluczem zatrzaski rozwórek
górnych,wyciągnąć ramiona rozwórek górnych z gniazd
3- unieść skrzydło do góry
Zakładanie skrzydła wykonywać w odwrotnej
kolejności
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Rys.27. Smarowanie elementów okuć w skrzydle uchylno przesuwnym ( Zalecane smary w sprayu nie zawierające
kwasów i żywic)
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12.4. Regulacja okuć drzwi podnoszono -przesuwnych HS
A
Otwarte

B

Zamknięte

180

180

3

Rys.28. Zdejmowanie skrzydeł
1-Klamkę ustawić w pozycji „otwarte”; przesunąć skrzydło .
2- Przytrzymując skrzydło wykręcić wkręty mocujące suwaki „A” i
„B” następnie wysunąć suwaki ze skrzydła .
3- przechylić skrzydło do środka wg pkt „3” a następnie unosząc
skrzydło wyciągnąć je z ościeżnicy
Zakładanie skrzydeł wykonywać w odwrotnej kolejności
UWAGA: zdejmowanie i zakładanie skrzydeł winny
wykonywać minimum 2 wykwalifikowane osoby

B

A

B

1-Regulację docisku skrzydła do
ościeżnicy wykonać przez wkręcanie
lub wykręcanie bolców zaczepowych
„A” ościeżnicy.
2- Regulację docisku skrzydła
przesuwnego do stałego wykonać
przez wkręcenie śruby regulacyjnej „B”

A
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12.4.1. Montaż klamek w drzwiach podnoszono – przesuwnych HS

Rys.29 . Montaż klamek w drzwiach podnoszono przesuwnych -HS
1234-

Włożyć trzpień klamki w otwór rozety , pamiętając o właściwym ułożeniu
trzpienia zgodnie z oznaczeniem „1”.
Wsunąć klamkę na trzpień .
Za pomocą klucza imbusowego zacisnąć wkręt mocujący klamkę do
trzpienia
Sprawdzić zamocowanie .
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12.5. Regulacja okuć drzwi przesuwnych ECO SLIDE
A
Otwarte

B

Zamknięte

3

Rys.30. Zdejmowanie skrzydeł
1-Klamkę ustawić w pozycji „otwarte”; przesunąć skrzydło .
2- Zdjąć listwę maskującą suwak „A” ;przytrzymując skrzydło
wykręcić wkręty mocujące suwaki „A” i „B” następnie wysunąć
suwaki ze skrzydła .
3- przechylić skrzydło do środka wg pkt „3” a następnie unosząc
skrzydło wyciągnąć je z ościeżnicy
Zakładanie skrzydeł wykonywać w odwrotnej kolejności
UWAGA: zdejmowanie i zakładanie skrzydeł winny
wykonywać minimum 2 wykwalifikowane osoby

Regulację zachodzenia suwaków
skrzydła czynnego wykonać przez
wkręcanie lub wykręcanie śrub
regulacyjnych
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12.6. Regulacja okien i drzwi EURO
OKNA SIDE HUNG
Zamknięte

Otwarte

Hamulec

Klucz do regulacji

Regulacja skrzydła

Okna Side Hung mogą być wyposażone w hamulec ze sterowaniem w
klamce . Zahamowanie skrzydła przy otwarciu następuje przez obrót
klamki do pozycji „ hamulec”.
Regulację szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą dokonuje się przy
użyciu klucza do regulacji przez odpowiednie wygięcie zawiasy
ościeżnicy. Zdejmowanie i zakładanie skrzydeł możliwe jest w pozycji
otwartej 90

OKNA TOP GUIDE

Torx 20

A

±1,5m
Regulacja pozycji skrzydła dokonuje się
przez obrót śruby mimośrodowej „B”
kluczem Torx 20;przed regulacją należy
poluzować wkręt mocujący płytkę „B” .
Aby zdjąć skrzydło należy wykręcić
wkręty mocujące część „A” okucia i
wysunąć skrzydlo . Do operacji
zdejmowania konieczne są minimum 2
osoby

B

OKNA TOP GUIDED REVERSIBLE
C
Okucia Top Guided reversible pozwalają na
obrót skrzydła o 170o i zawierają mechanizm
zabezpieczający przed otwarciem „A” który
działa 2- stopniowo . Pierwszy stopień pozwala
na obrót do 10o.
Drugi stopień blokuje skrzydło przy obrocie
o170o . W celu odblokowania mechanizmu
każdorazowo należy wcisnąć mechanizm w
punkcie „B” ,Aby zdjąć skrzydło należy wykręcić
wkręty mocujące część „C” okucia i wysunąć
skrzydlo . Do operacji zdejmowania konieczne
są minimum 2 osoby.
Mechanizm okucia nie zawiera regulacji

A

B
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DRZWI ZEWNĘTRZNE ,DRZWI BALKONOWE
Drzwi zewnętrzne

Drzwi balkonowe
Zamknięte

Otwarte

Hamulec

Klucz do regulacji

Regulacja skrzydła

Drzwi balkonowe standardowo są wyposażone w hamulec ze sterowaniem w klamce . Zahamowanie
skrzydła przy otwarciu następuje przez obrót klamki do pozycji „ hamulec”.
Regulację szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą dokonuje się przy użyciu klucza do regulacji przez
odpowiednie wygięcie zawiasy ościeżnicy. Zdejmowanie i zakładanie skrzydeł możliwe jest w pozycji
otwartej 900

DRZWI TYPU HALF DOOR

Otwarte górne
skrzydło

Otwarte górne i
dolne skrzydło

Klucz do regulacji

Sprawdzenie szczeliny

A

Regulacja skrzydła

A

A
A

Okucia w drzwiach typu half door pozwalają na otwieranie górnego skrzydła przy zamkniętym dolnym
skrzydle , oraz otwarcie 2 skrzydeł jednocześnie . Pozycje klamek przedstawiono na rysunkach .Regulację
szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą dokonuje się przy użyciu klucza do regulacji przez
odpowiednie wygięcie zawiasy ościeżnicy, szczelina „A” między skrzydłem a ościeżnicą winna być równa
Zdejmowanie i zakładanie skrzydeł możliwe jest w pozycji otwartej 900
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SMAROWANIE OKUĆ

13. Konserwacja stolarki
Aby zapewnić długi okres niezawodnego ich funkcjonowania, należy co najmniej raz w roku
nasmarować wszystkie części ruchome okuć. W przeciwnym wypadku może dojść do ich zatarcia. (Zalecamy
stosowanie smaru WD-40 lub innych w spray`u.), Oprócz smarowania okuć należy dbać również o same okno.
Co najmniej raz na 3 lata zaleca się przeprowadzenie malowania renowacyjnego. Zapobiega to oddziaływaniu
warunków atmosferycznych bezpośrednio na drewno a także nadaje oknom nowy, świeży wygląd.
Fabrycznie wyroby stolarki wykończone są ekologicznymi wodorozcieńczalnymi farbami akrylowymi . Przy
doborze farb renowacyjnycyjnych należy zwrócić uwagę na zgodność ich z istniejącą powłoką.
Podczas malowania renowacyjnego nie dopuścić do zamalowania okuć i uszczelek .

13.1. Czyszczenie i konserwacja powłok malarskich na powierzchniach drewnianych
Dwa razy w roku (najlepiej przed latem i zimą) powierzchnia drewnianych okien powinna być dokładnie
oczyszczona z kurzu, plam owadów i innych zanieczyszczeń przy użyciu łagodnego detergentu i wody. Należy
tego dokonać nie tylko ze względów estetycznych, ale również w celu uniknięcia uszkodzenia powłoki przez brud
(takie plamy mogą powodować pojawienie się pleśni i grzybów). Po oczyszczeniu, należy nałożyć emulsję
ochronną. Uwaga! Większość produktów do czyszczenia szkła zawiera amoniak. Po wyczyszczeniu szyby lub
drzwi szklanych, pozostałości amoniaku należy usunąć, najlepiej za pomocą czystej wody. Elementy należy
wyczyścić miękką szmatką.
Zalecane środki do czyszczenia i pielęgnacji :
-Środek czyszczący: Teknoclean 1951-00 , Cechy produktu: skutecznie usuwa brud, tłuszcz i inne zabrudzenia z
powierzchni drewnianych. Butelka: 0,5 l.
-Produkty pielęgnacyjne: GORI 690-31. Cechy produktu: nadaje nowy połysk i ochronę powierzchniom
uszkodzonym przez światło słoneczne, deszcz i mróz, ale nie może zastąpić tradycyjnej renowacji uszkodzonej
powierzchni. Butelka: 0,5 l
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13.2 Kontrolowanie stanu technicznego powłok malarskich na powierzchniach drewnianych
Systematyczne inspekcje wizualne powłok umożliwiają szybkie wykrycie możliwych uszkodzeń. Stan
powłok powinien być każdorazowo sprawdzany w przypadku gradobicia , ponieważ uderzenie kryształów lodu
może uszkodzić ich powierzchnię. Wszelkie pęknięcia, odłamki i łuszczenie powłoki powinny być niezwłocznie
naprawione. Szybka konserwacja zapobiega rozprzestrzenianiu się szkód, a w konsekwencji pozwala
zaoszczędzić czas i uniknąć niepotrzebnych wydatków.
13.3 Renowacja powłok malarskich na powierzchniach drewnianych
Przed rozpoczęciem renowacji należy zabezpieczyć okucia i uszczelki przed zamalowaniem farbą.
Wszystkie obszary przeznaczone do odnowienia powinny być dokładnie wyczyszczone łagodnym detergentem i
spłukane czystą wodą. Ramy okienne należy poddać renowacji przy użyciu tych samych produktów, które zostały
wcześniej zastosowane przez producenta. Fabrycznie do wymalowań zastosowano główne systemy powłok
zawarte w poniższej Tabeli .
W celu określenia dokładnej specyfikacji farb i kolorów zastosowanych w danym wyrobie należy
skontaktować się z producentem okien .

Operacja

Nazwa
materiału/farby

Opakowanie

Wydajność/Naniesienie

Czas schnięcia

3litr lub 5litr.

8-11m2/litr

w temp.200C .
wilgotność 50%
1h

Impregnacja

Teknol Aqua1410*

Podkład/primer

Aqua Primer 2900 (
kolory transparentne”
lazury)
Antistain Aqua 2901
(kolory RAL)

3litr lub 5litr.

8-10m2/litr

3h

3litr lub 5litr.

8-10m2/litr

3h

GORI 691 V zabezpieczenie połączeń

250ml. tuba

W zal. od ilości połaczeń

1/2h

Teknoseal 4001

310 `ml. tuba

W zal. od ilości połaczeń

1/2h

Nawierzchnia /Top
coat ( kolory RAL)

Aqua Top 2600 23/73

3litr lub 5litr.

4,5m2/litr

3h , pełne
utwardzenie po 24h

Nawierzchnia /Top
coat ( kolory
transparentne
„lazury”)

Aqua Top 2600 94

3litr lub 5litr.

4,5m2/litr

3h , pełne
utwardzenie po 24h

Fugowanie połączeń

*- materiał zawiera substancje grzybobójcze , należy zachować szczególne środki ostrożności . Przed użyciem należy
zapoznać się z opisem na opakowaniu.

Podczas renowacji powierzchni należy pamiętać, że impregnacja, nanoszenie powłoki podkładowej i
powłoki nawierzchniowej nie może odbywać się w temperaturze poniżej 8 ° C, a wilgotność względna
przekraczać 80%. Nie zalecamy nakładania powłok w intensywnym świetle słonecznym. Produkty rozpuszczalne
w wodzie nadają się do użytku przez 12 miesięcy, pod warunkiem, że są przechowywane w szczelnie
zamkniętym pojemniku, w temperaturze powyżej 5 ° C.
Uwaga:
Okna drewniane należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem chemikaliami budowlanymi. Do
zabezpieczenia należy stosować taśmy o niskiej przyczepności, przed zastosowaniem upewnić się , czy
nadaje się do okien drewnianych (niektóre taśmy klejące mogą uszkodzić powłokę). Niezależnie od
rodzaju taśmy ,należy niezwłocznie usunąć ją z powierzchni. Pozostawienie folii przyklejonej zbyt długo
do szyby i okna może uszkodzić powierzchnię. Po zakończeniu prac budowlanych wewnątrz i na zewnątrz
budynku należy zdjąć folię ochronną z okien i dokładnie wyczyść je wodą. Po zakończeniu instalacji
należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby wilgoć szybko wyparowała (dotyczy budynków w budowie).
Długotrwała wilgotność powietrza przekraczająca 70% może trwale uszkodzić okna.

31 | S t r o n a

OKNA I DRZWI- INSTRUKCJA TRANSPORT MONTAŻ SERWIS

13.4. Czyszczenie i konserwacja powłok malarskich na powierzchniach aluminiowych
Dwa razy w roku (najlepiej przed latem i zimą) powierzchnie aluminiowe okien powinne być dokładnie
oczyszczone z kurzu, plam owadów i innych zanieczyszczeń przy użyciu łagodnego lub lekko zasadowego
detergentu i wody o temperaturze nie przekraczającej 25°C.Podczas czyszczenia temperatura nie może
przekroczyć 25°C. Nie używać strumienia pary i silnych kwaśnych lub zasadowych detergentów. Nie należy
stosować rozpuszczalników organicznych zawierających estry, ketony, alkohole, związki aromatyczne, estry
glikoli, chlorowane węglowodory itp. Tłuszcze, oleiste i smoliste substancje mogą być usuwane z powierzchni
przy użyciu rozpuszczalników ropopochodnych bez związków aromatycznych. Ta sama metoda dotyczy
czyszczenia resztek kleju, gumy silikonowej, taśm klejących. Detergenty używane do mycia nie mogą reagować
z powierzchnią dłużej niż godzinę. Jeśli to konieczne, proces czyszczenia można powtórzyć po 24 godzinach. Po
każdym myciu powierzchnię należy natychmiast spłukać czystą, zimną wodą.
13.5. Czyszczenie i konserwacja uszczelek.
Uszczelki okienne powinny być czyszczone raz w roku. Aby zapobiec ich przywieraniu do powłok
lakierniczych możliwe jest również stosowanie specjalnych preparatów do konserwacji powierzchni
uszczelniających - są to neutralne substancje na bazie żywicy silikonowej, przeznaczone do pielęgnacji i
konserwacji uszczelnień okiennych: gumy, silikonu, tworzyw sztucznych. Po użyciu tego preparatu uszczelki
pozostają elastyczne dłużej, co wydłuża ich funkcjonalność i żywotność. Zapobiega zamarzaniu uszczelek w
profilach. Substancję nakłada się na uszczelki za pomocą ściereczki.
Umyć czystą wodą, do której można dodać niewielką ilość neutralnych lub lekko zasadowych
detergentów. Mycie może być bardziej skuteczne, jeśli do wycierania użyjesz miękkiej tkaniny. Temperatura wody
i mieszaniny detergentów używanych do mycia również nie może przekraczać 35 ° C. Nie czyść powierzchni przy
użyciu pary , ponieważ może to nieodwracalnie odkształcić uszczelkę; nie używaj silnych kwaśnych lub
zasadowych detergentów lub niewiadomego pochodzenia, a także środków powierzchniowo czynnych, które
mogłyby reagować z gumą.
13.6. Mycie i czyszczenie szyb
Powierzchnię szyb należy regularnie myć, w zależności od stopnia zabrudzenia. Stałe plamy, takie jak
zaprawa cementowa, nie mogą być usuwane na sucho. Aby je usunąć, należy zwilżyć szybę dużą ilością czystej
wody. Tłuste plamy powinny być usunięte za pomocą, na przykład, spirytusu lub izopropanolu, a następnie
przepłukane dużą ilością wody. Zewnętrzne powłoki refleksyjne nie mogą być czyszczone żadnymi żrącymi lub
alkalicznymi substancjami (fluorki, chlorki) lub proszki do czyszczenia, ponieważ mogą uszkodzić powłokę. Do
usuwania tłustych zabrudzeń można użyć acetonu lub amoniaku przestrzegając zasad stosowania tych środków.

14.Użytkowanie okien sprzeczne z przeznaczeniem
Z niewłaściwym użytkowaniem wyrobu a więc z zastosowaniem niezgodnym z przeznaczeniem mamy do
czynienia gdy:
- pomiędzy ościeżnicę a skrzydło okna wprowadzono przedmioty, które uniemożliwiają prawidłowe działanie
okuć
-w wyniku niewłaściwej eksploatacji okna i drzwi balkonowych bądź działania wiatru nastąpiło silne uderzenie
skrzydła o ościeżnicę – może ono spowodować uszkodzenie bądź zmiany w funkcjonowaniu okuć lub innych
elementów okna
- na skrzydło okna działają dodatkowe obciążenia
- podczas zamykania pomiędzy skrzydło a ościeżnicę wprowadza się jakiekolwiek przedmioty
- do renowacji powierzchni stosuje się niewłaściwe materiały malarsko-lakiernicze
- podczas malowania renowacyjnego zostały zamalowane okucia i ich elementy .
- dopuszcza się do silnego zawilgocenia pomieszczeń.
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