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Stolarka-mur – jak prawidłowo wykonać połączenie?
Prawidłowo wykonane, szczelne połączenie stolarki z murem
oraz warstwą izolacji termicznej to klucz do sukcesu przy
montażu okien, drzwi zewnętrznych czy też bramy garażowej.
Dzięki właściwemu zaizolowaniu tej przestrzeni, można
skutecznie zapobiec powstawaniu mostków termicznych i
zawilgoceniu pomieszczeń oraz wytłumić hałas docierający z
zewnątrz budynku. Jak zrealizować prace montażowe, aby
zyskać te korzyści?

„Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz”, mówi znane polskie przysłowie. Można je odnieść również do inwestycji związanej z
wymianą starych lub montażem nowych wyrobów stolarki otworowej. Jeśli zostanie on przeprowadzony starannie i zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, to efektem będą stabilnie zamocowane okna, drzwi lub brama garażowa, spełniające najnowsze
wytyczne w zakresie energooszczędności. Niezbędne dla powodzenia tego typu prac jest przede wszystkim uszczelnienie
połączenia stolarka-mur, które jest szczególnie narażone na straty energii cieplnej. Aby im zapobiec, można sięgnąć po
nowoczesne rozwiązania montażowe.
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Ciepło, coraz cieplej

W przypadku większości prac budowlanych podstawą zasadą jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Nie inaczej jest, jeśli
chodzi o montaż stolarki otworowej. Otwór, w którym zamocowany zostanie wyrób, powinien być więc równy, stabilny,
oczyszczony i zagruntowany, gdyż ewentualne pozostałości pyłu lub gruzu utrudnią przyleganie stosowanych na dalszym
etapie materiałów. Równie ważne jest dokładne zwymiarowanie otworu (ościeża), który nie może być ani zbyt duży, ani też
zbyt mały względem rozmiarów stolarki. Niezbędne jest zachowanie luzów dylatacyjnych, co z jednej strony zapewni
swobodną aplikację pianki poliuretanowej, a z drugiej umożliwi „pracę” stolarce, która kurczy się i rozszerza na skutek zmian
temperatury.

Jeśli tylko specyfika inwestycji na to pozwala, to zalecanym rozwiązaniem jest zastosowanie tzw. „ciepłego”, warstwowego
montażu stolarki otworowej, dzięki czemu unikniemy powstawania mostków termicznych, a także przemarzania i przenikania
wilgoci do wewnątrz. Nowoczesne systemy, zwierające wszystkie niezbędne komponenty maksymalnie upraszczają realizację
prac instalacyjnych. W tym przypadku korzystamy z efektu synergii – taśma zewnętrzna oraz wewnętrzna tworzą warstwę
paroszczelną i paroprzepuszczalną, współpracując z wewnętrzną warstwą izolacyjną. W efekcie powstaje połączenie
stolarka-mur, które skutecznie chroni przed zawilgoceniem, a ryzyko strat energii cieplnej zostaje ograniczone praktycznie do
minimum. Osłonięta taśmami i odpowiednio zabezpieczona strefa izolacji (wykonana z pianki lub taśmy rozprężnej) ogranicza
przenikanie wilgoci, dobrze spełniając swoją rolę jako izolatora termicznego i akustycznego, co przekłada się na komfort
użytkowania budynku.

We współczesne wyzwania w zakresie energooszczędności dobrze wpisuje się też montaż w warstwie ocieplenia, gdzie okno
bądź drzwi są zamocowane poza ościeżnicą za pomocą konsol, kotew lub specjalnych profili. Taki sposób instalacji w praktyce
eliminuje połączenie stolarka-mur, jednak jego zastosowanie w przypadku renowacji nie zawsze jest możliwe z uwagi na
konstrukcję muru, bądź też inne aspekty techniczne. Bez względu na to, jaka metoda przeprowadzenia prac montażowych
zostanie wybrana, inwestycja musi być realizowana przez wykwalifikowanych monterów, zgodnie z wytycznymi producenta
stolarki i ogólnym zasadami sztuki budowlanej.

Stabilne osadzenie

Poza skutecznym uszczelnieniem połączenia stolarka-mur, istotne jest również stabilne, pewne zamocowanie mechaniczne
wyrobu w otworze montażowym. Okno, drzwi czy też brama garażowa nie mogą przecież „wisieć” w powietrzu ani też być
osadzone tylko na samą piankę poliuretanową (co często zdarza się w przypadku źle wykonanych prac instalacyjnych). Żeby
dobrze przenosić wszystkie obciążenia (np. te wywołane parciem wiatru, czy też wynikające z codziennego zamykania i
otwierania skrzydeł), stolarka musi być przymocowana za pomocą odpowiednich łączników, dobranych do rodzaju wyrobu i
jego ciężaru, a także konstrukcji muru. Równie istotne jest właściwe rozmieszczenie kołków lub wkrętów, co powinno być
określone w instrukcji montażowej (dla przykładu, zachowanie odstępów od krawędzi muru pozwoli uniknąć ryzyka
powstawania pęknięć).

Zarówno przy wymianie, jak i montażu nowych wyrobów, trwałość oraz odporność połączenia stolarka-mur na działanie
czynników atmosferycznych pozwala na uzyskanie deklarowanych przez producenta parametrów energooszczędności. okien,
drzwi i bramy garażowej i spełnienie wymagań stawianych przez nowe Warunki Techniczne (WT 2021). Staranne wykonanie
tego etapu prac to niezbędny element do uzyskania pełni korzyści z inwestycji: ograniczenia strat ciepła, izolacji akustycznej,
poprawy komfortu korzystania z budynku i niższych kosztów jego eksploatacji.

Opisy rozwiązań Partnerów kampanii:

Systemy mocowań od Klimas Wkręt-met:

WHO/WHOW WHO to wkręt hartowany samogwintujący z łbem stożkowym płaskim i z gniazdem TX, służący do montażu
stolarki PVC; gwint z nacięciem gwarantuje pewne i trwałe mocowanie w podłożu zarówno murowym (beton, cegły ceramiczne
i silikatowe), jak i drewnianym, a stożkowy łeb zapewnia stabilne osadzenie w PVC. Z kolei do montażu profili drewnianych
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zaleca się wkręt WHOW z łbem walcowym, gwarantujący możliwie najmniejszą ekspozycję łba przy jednoczesnej pewności
osadzenia.

KPR-FAST 10 K – kołek ramowy z wkrętem z łbem walcowym, zalecany do mocowania stalowych kotew ościeżnicowych w
podłożach takich jak: beton, beton komórkowy, cegła pełna, cegła ceramiczna perforowana. Kołek posiada koszulkę wykonaną
z najwyższej jakości tworzywa. Łeb walcowy wkręta zapewnia prawidłowy docisk mocowanego elementu, a zredukowany
gwint gwarantuje precyzyjne wprowadzenie wkręta oraz zwiększoną siłę w strefie rozpierania kołka.

Ościeżnice stalowe – nowość od PORTA DRZWI:

Idealnym wyborem do domu lub mieszkania będzie nowość w ofercie marki PORTA DRZWI: przylgowa ościeżnica Stalowa
Porta SYSTEM i bezprzylgowa Stalowa Porta SYSTEM ELEGANCE. Zostały one wykonane z wytrzymałej, eleganckiej i
ocynkowanej stali. Powierzchnię ościeżnic zabezpieczono przy użyciu systemu galwaniczno-lakierniczego, dzięki czemu jest
jeszcze bardziej odporna na wilgoć i zmiany temperatur.

Ościeżnice stalowe to idealny wybór zwłaszcza do kuchni czy łazienki. To, co łączy oba te pomieszczenia to stosunkowo duża
wilgotność. Podwyższona odporność na uszkodzenia mechaniczne i otarcia sprawia, że wytrzymałe ościeżnice stalowe bez
problemu sprostają tak wymagającym warunkom. Do eleganckich wnętrz urządzonych w nowoczesnym, loftowym klimacie,
będą idealne ościeżnice stalowe w kolorze czarnym. PORTA oferuje wersje: czarny struktura oraz czarny MAT.

Minimalny zakres grubości muru dla obu najnowszych modeli ościeżnic to 95 mm, z regulacją +20 mm i -5mm. Regulacja na
minus wynika z faktu, że stal jest podatna na delikatne modelowanie. Taka ościeżnica jest więc dobrym wyborem nawet do
wnętrz, które mają nieco nierówne ściany – krawędź ościeżnicy można delikatnie dogiąć, dzięki czemu będzie idealnie
przylegać do powierzchni ściany.

Soudal Window System od Soudal:

Najbardziej efektywnym sposobem instalacji okien w budynkach jest obecnie tzw. ciepły montaż, który spełnia wszystkie
wymogi energooszczędności zawarte w najnowszych Warunkach Technicznych. Dzięki niemu możliwe jest uniknięcie mostków
cieplnych, a także przemarzania i przenikania wilgoci do wewnątrz. Dzięki systemowi Soudal Window System wprowadzonemu
na rynek przez firmę Soudal, prawidłowy montaż trójwarstwowy jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Jest on
wykonywany z zastosowaniem pianki poliuretanowej i taśm izolacyjnych – od zewnątrz paroprzepuszczalnej, a od wewnątrz
paroszczelnej – w myśl przyjętej w tej technice zasady, że warstwa montażowa powinna być bardziej szczelna wewnątrz niż na
zewnątrz.

***

Organizowana przez Związek POiD, ogólnopolska kampania społeczna „WYMIANA STOLARKI + DOBRY MONTAŻ” promuje
wśród inwestorów indywidualnych ideę wymiany stolarki budowlanej i poprawy efektywności energetycznej budynków.
Partnerzy Strategiczni kampanii to firmy: Aluprof, BFT, FAKRO, Hörmann, Klimas Wkręt-met, SOUDAL, Wiśniowski; Partnerzy
Główni: Ponzio, PORTA; Partnerzy Wspierający: Amberline, Anwis, Baltica, BUDVAR, Erkado, Glasslift, GU, Invado, Krispol,
Oknoplast, Ronkowski, Roto, Stalprodukt Zamość, Winkhaus. Kampanii towarzyszą również patroni honorowi, merytoryczni i
medialni, zaś w charakterze Ambasadorów wspierają ją profesjonalni monterzy.

POiD
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