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E lewacyjne okna i drzwi balko-
nowe należy traktować jako
przezroczysty element prze-
gród zewnętrznych w budyn-

kach, a w szczególności ścian konstruk-
cyjnych bądź dachów, których zadaniem
jest oddzielanie wewnętrznego klimatu
pomieszczeń od warunków klimatu zew-
nętrznego. Od chwili wbudowania okna
w ościeża muru konstrukcyjnego, po-
łączenie ościeżnicy z ościeżami, a tak-
że zastosowane systemy izolacji i usz-
czelnień podlegają oddziaływaniu sił
o zmiennej wartości, pochodzących
od obciążeń powodowanych przez wie-
le czynników zewnętrznych i wewnętrz-
nych, takich jak zjawiska atmosferycz-
ne, ciężar własny konstrukcji okiennej,
ruchy obiektu, eksploatacja, próby wła-
mania, uderzenia, hałas, pożar, wew-
nętrzny klimat pomieszczeń. Co do za-
sady, każde ze zjawisk i każdy z czynni-
ków oddziałujących na okno będzie rów-
nież oddziaływał na izolacje i uszczel-
nienie połączeń okien (ościeżnic)
z ościeżami. Elementami zmiennymi
będą jedynie wartości sił pochodzących
od poszczególnych obciążeń.

Strefa 1 – uszczelnienie zewnętrzne
odpowiada za ochronę połączenia
przed wpływem czynników zewnętrz-
nych i zjawisk atmosferycznych. Pod-
stawowym zadaniem izolacji i uszczel-
nienia w tej strefie jest ochrona złącza
przed wodą opadową, a przede wszyst-
kim przedostawaniem się wody opado-
wej do wnętrza pomieszczeń. Woda
opadowa, która przedostanie się w ob-
ręb połączenia, powinna być kontrolo-
wana i odprowadzana na zewnątrz. Ma-

teriały uszczelniające użyte do wykona-
nia uszczelnienia w tej strefie muszą
również umożliwiać odprowadzanie
na zewnątrz wilgoci, która może zna-
leźć się w funkcjonalnej strefie izolacji.
Materiały w tej strefie powinny też cha-
rakteryzować się bardzo dużą odporno-
ścią na promieniowanie UV.

Strefa 2 – funkcjonalna strefa izo-
lacji odpowiada za izolacyjność ciepl-
ną oraz akustyczną połączenia, zgodnie
z wymaganiami przepisów i inwestora.

Strefa 3 – uszczelnienie wewnętrzne
to rzeczywista bariera oddzielająca po-
mieszczenie od klimatu zewnętrznego.
Uszczelnienie w tym obszarze powinno
zapobiegać niekontrolowanej infiltracji
powietrza przez połączenie ościeżnicy
z ościeżem. Eliminacja bądź znaczne
ograniczenie niekontrolowanego prze-
pływu powietrza minimalizuje ryzyko
występowania przeciągów, wykraplania
pary wodnej w obrę-
bie połączeń oraz
ogranicza wielkość
strat ciepła. Prawi-
dłowe uszczelnienie
w strefie wewnętrz-
nej musi być ciągłe
na całej powierzchni
połączenia. Zgodnie
z wymaganiami pol-
skich przepisów
techniczno-budow-
lanych, temperatura

powierzchni uszczelnienia wewnętrzne-
go powinna charakteryzować się współ-
czynnikiem temperaturowym fRsi o war-
tości nie mniejszej niż 0,72. W praktyce
w przypadku złącza okiennego zaleca
się, aby ta wartość była nie mniejsza
niż 0,80, co zapewni brak kondensacji
i możliwości zagrzybienia złącza.

Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe
oddziaływania w obrębie połączenia
ościeżnic z ościeżami oraz funkcje
wszystkich trzech stref uszczelnienia,
całe złącze, czyli system izolacji
i uszczelnienia połączenia powinien
spełniać sześć najważniejszych parame-
trów (rysunek 2) na poziomie zapew-
niającym charakterystykę budynku co
najmniej energooszczędnego. Należy
podkreślić, że takie parametry użytkowe
musi spełniać cały system (certyfikowa-
ny jako system w warunkach użytko-
wych, a nie tylko poszczególne produk-

Nowy standard izolacji
i uszczelnienia połączeń

ościeżnic z ościeżami WINS

Rys. 1. Współzależne od siebie strefy uszczelnienia i izolacji połączenia ościeżnicy z oście-
żem (opis w tekście)

Rys. 2. Parametry dotyczące całego systemu izolacji i uszczelnie-
nia połączenia ościeżnicy z ościeżem, które należy określić w przy-
padku budynku energooszczędnego

Ze względu na czynniki i zjawiska
oddziałujące na połączenie ościeżnic
z ościeżami, a także izolacje oraz uszczel-
nienia w ich obrębie, można wyróżnić
trzy płaszczyzny montażu okien i drzwi
balkonowych, a co za tym idzie, trzy
współzależne od siebie strefy (rysunek 1).
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ty połączone w nazwie jako system).
Tylko wówczas możemy mówić o de-
klarowanych przez producenta parame-
trach użytkowych systemu i utrzymaniu
tych parametrów w trakcie użytkowa-
nia budynku. Tylko tak zaprojektowany
i przebadany system uszczelnienia i izo-
lacji połączeń ościeży z ościeżnicami
może gwarantować zachowanie dekla-
rowanych parametrów użytkowych.

Współczynnik fRsi a ocena
jakości montażu okien

Umiejętność wyliczenia 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 balkono-
wych, o tyle w ocenie jakości wykona-
nia robót montażowych, izolacyjnych
i uszczelniających pełnią niezwykle
istotną rolę. Wskazują braki w ciągłości
uszczelnień termoizolacyjnych wokół
konstrukcji i niepoprawny wybór środ-
ków izolacji oraz uszczelnienia, który
nie zabezpiecza połączenia ościeżnicy
z ościeżem przed zawilgoceniem i przy-
spieszoną korozją.

Planując zastosowanie określonych
materiałów izolujących i uszczelniają-
cych, podczas wykonywania robót
związanych z montażem okien warto
zapytać dostawców o wyniki badań
przenikania ciepła połączeń. W przy-
padku, gdy znana jest wartość współ-
czynnika U połączenia wykonanego
przy użyciu danego środka uszczelnia-
jącego, dość łatwo można obliczyć
przewidywaną temperaturę na po-
wierzchni połączenia od strony we-
wnętrznej. W tym celu można posłu-
żyć się zależnością:

T = ti – U · (ti – te) · Rsi
gdzie:
T – temperatura powierzchni wewnętrznej;
ti – temperatura powietrza wewnętrznego;
U – współczynnik przenikania ciepła połączenia;
te – temperatura powietrza zewnętrznego;
Rsi – opór przejmowania ciepła na powierzchni
wewnętrznej.

Do obliczeń przyjęto, że temperatura
powietrza zewnętrznego wynosi -10°C,
temperatura w pomieszczeniu +20°C,
a współczynnik przenikania ciepła złą-
cza – 0,60 W/m2•K (złącze o grubości
6 cm w systemie WINS firmy Selena).

Założono najmniej korzystną wartość
oporu przyjmowania ciepła Rsi = 0,25.
Przewidywana w tych warunkach tem-
peratura na wewnętrznej powierzchni
połączenia ościeżnicy z ościeżem wy-
niesie 15,5°C.

T=20–0,6 · [(20–(-10)] ·0,25=T=15,5°C

Przy okazji wyliczenia przewidywa-
nej temperatury na wewnętrznej po-
wierzchni połączenia ościeżnicy z oście-
żem została określona temperatura
punktu rosy. Na podstawie rysunku 3
można określić, przy jakiej wilgotności
względnej powietrza w pomieszczeniu
nastąpi wykroplenie kondensatu pary
wodnej na styku ościeżnicy z ościeżem.
W przypadku temperatury 15,5°C po-
czątek wykroplenia nastąpi dopiero
przy wilgotności powyżej 70%, a taka
wilgotność długoterminowa nie jest ty-
powa w większości domów mieszkal-
nych (wilgotność w nich to 45 – 50%,
a w zimie spada do 30%).

Szczelność dyfuzyjna złącza
Stosownie do właściwości związa-

nych 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 moż-
liwości uniknąć kondensacji pary w jej
wnętrzu. Generalna zasada projektowa-
nia przegród ze względu na dyfuzję pa-
ry wodnej polega na uporządkowaniu
warstw zgodnie z malejącym oporem
dyfuzyjnym, poczynając od wnętrza.
Dzięki temu, w warunkach zmniejszają-

cej się temperatury, para przenikająca
przez przegrodę nie osiągnie stanu nasy-
cenia. Do kondensacji dochodzi bowiem
wtedy, gdy w powietrzu jest zbyt duża
ilość pary, jak na dane warunki lub spa-
da temperatura (albo oba te zjawiska
występują wspólnie). Należy przy tym
zauważyć, że w poprawnie zaprojek-
towanej przegrodzie nie występuje
w ogóle tzw. punkt rosy.

Szczelność dyfuzyjna jest ściśle zwią-
zana ze stanem wilgotnościowym prze-
gród budowlanych, a w szczególności
z zapewnieniem (zabezpieczeniem) ta-
kiej wilgotności przegród, która może
być uznana za prawidłową, czyli niepo-
wodującą negatywnych konsekwencji
cieplnych i eksploatacyjnych. Przegro-
da szczelna dyfuzyjnie to taka, do któ-
rej nie powinna wnikać dyfuzyjnie para
wodna, a rodzaj i układ warstw gwaran-
tuje, że nie jest ona zagrożona wew-
nętrzną kondensacją (skraplaniem się
pary wodnej przy obniżonej temperatu-

rze), zwłaszcza zwiększającą się w ko-
lejnych latach, która może prowadzić
do rosnącego zawilgocenia niektórych
warstw, a w efekcie rozwoju grzybów
i degradacji biologicznej. Podczas pro-
jektowania uszczelnienia w strefie 3 na-
leży brać pod uwagę zachowanie się są-
siadujących materiałów budowlanych
w kontakcie z wilgocią zawartą w po-
wietrzu w pomieszczeniach mieszkal-
nych i użytkowych oraz zjawisko dyfu-
zji pary wodnej przez połączenia oścież-
nic z ościeżami. W przypadku ścian
konstrukcyjnych wznoszonych z mate-

Rys. 3. Zależność między temperaturą punktu rosy a temperaturą krytyczną tworzenia
się pleśni

kondensacja
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temperatura krytyczna tworzenia pleśni 12,6°C
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riałów o niskim oporze dyfuzyjnym
µ ≤ 50 lub ścian warstwowych i wenty-
lowanych ryzyko powstawania zawil-
gocenia w wyniku dyfuzji pary wodnej
na wewnętrznej powierzchni połączeń
ościeżnic z ościeżami jest umiarkowane.
Natomiast w przypadku ścian konstruk-
cyjnych o dużej wartości oporu dyfu-
zyjnego – µ ≥ 50, np. ścian z betonu albo
niewentylowanych, zwiększa się ryzyko
powstawania zawilgocenia w wyniku
dyfuzji pary wodnej przez połączenie,
w związku z tym konstrukcja i właści-
wości uszczelnień w strefie wewnętrz-
nej powinny charakteryzować się więk-
szą odpornością na dyfuzję pary wod-
nej, zapewniając kierunek przepuszcza-
nia wilgoci na zewnątrz.

Dopuszczalna jest niewielka konden-
sacja pary wodnej w przegrodzie pod
warunkiem, że wilgoć odparuje całko-
wicie w okresie wiosennym i nie jest
przyczyną uszkodzeń warstw przegro-
dy. W niektórych przypadkach całkowi-
te odcięcie przepływu pary wodnej
w przegrodzie nie jest uzasadnione,
a nawet może być niekorzystne, dlatego
w systemach WINS firmy Selena zosta-
ły zastosowane różne płynne folie. Za-
pewniają one kontrolowany przepływ
pary wodnej (rysunek 4):

■ folia płynna w przypadku płaszczy-
zny zewnętrznej (1) Sd ≤ 2 m;

■ folia płynna w przypadku płaszczy-
zny wewnętrznej (3) Sd ≥ 30 m.

Okna i drzwi balkonowe uzyskają
wymagane parametry i będą spełniać
swoje funkcje, jeśli zostaną prawidłowo
zamontowane. Błędy montażu negatyw-
nie wpływają na wytrzymałość, szczel-
ność, trwałość i niezawodność działania.

Wykonanie nieprawidłowej szczeliny
dylatacyjnej wpłynie na wszystkie wy-
mienione właściwości. Wśród niestaran-
ności i nieprawidłowości często może-
my spotkać błędy już na etapie przygo-
towania ościeża do montażu okna. Nie-
staranne wykończenie ościeża stanowi,
albo może stanowić, poważne utrudnie-
nie w prawidłowym ustaleniu geometrii
i szerokości szczelin dylatacyjnych, jed-
nocześnie powodując bardzo duże kom-
plikacje przy stosowaniu znanych na ryn-
ku tekstylnych taśm izolacyjnych wyko-
rzystywanych w popularnych montażach
warstwowych (tzw. ciepłych montażach).
Bez odpowiedniego wcześniejszego
przygotowania będzie niemożliwe uzy-
skanie określonej powierzchni klejenia
lub docisku taśm tekstylnych do muru
konstrukcyjnego. Uszczelnienia połą-
czeń za pomocą taśm tekstylnych, wyko-
nywane w nieprzygotowanych lub nie-
właściwie przygotowanych otworach
okiennych, obarczone są niezwykle pod-
wyższonym poziomem ryzyka powsta-
wania wad ograniczających trwałość,
a w konsekwencji przyspieszoną degra-
dacją elementów budowlanych i całego
obiektu budowlanego. Rośnie także ry-
zyko, że wykonane izolacje i uszczelnie-
nia z taśm tekstylnych nie spełnią wyma-
gań wynikających z treści przepisów
techniczno-budowlanych albo wymagań
projektowych.

Ze względu na stosowanie montażu
3-warstwowego, gwarantującego spełnie-
nie wymagań nie tylko na etapie projek-
towania, ale także montażu oraz wielolet-
niego użytkowania budynku i wymagania
dotyczącego coraz szybszego wykony-
wania robót budowalnych oraz potrzebę
ułatwienia i uproszczenia prac budowla-
nych, firma Selena opracowała inno-

wacyjny Standard uszczelniania i izola-
cji złączy okiennych WINS (do pobrania
www.wins.tytan.pl) oraz trzy systemy
WINS spełniające ostre wymaga-
nia budynków niskoenergetycznych.
Tworzą je zintegrowane ze sobą produk-
ty, które zastosowane jako system za-
pewniają złączu ościeża z ościeżnicą
Standard uszczelnienia i izolacji WINS.
Systemy WINS zostały przebadane
i certyfikowane w całości jako systemy,
aby mogły gwarantować parametry
użytkowe złącza. Montaż w tych syste-
mach może zostać objęty 20-letnią gwa-
rancją na parametry użytkowe złącza
(tabela), czyli tzw. szczelność montażu.

Trzy systemy uszczelnienia i izola-
cji połączeń ościeżnicy z ościeżem
(WINS Flex; WINS Fast; WINS Fix),
stworzone w ramach Standardu WINS,
przedstawione zostały na rysunku 5.

Rys. 4. Wartość Sd płynnej folii w systemie
WINS, która zapewnia kontrolowany prze-
pływ pary wodnej

Parametry prawidłowo zaizolowanego złącza wg Standardu WINS

WINS to innowacyjne 3-warstwo-
we systemy izolacji i uszczelniania
złączy ościeży z ościeżnicami na ba-
zie foli płynnych WINS (zewnętrz-
nej i wewnętrznej) oraz specjalnie
dedykowanych i zaprojektowanych
pian poliuretanowych WINS Fast
i WINS Flex. Systemy regulują
przepływ pary wodnej w złączu
oraz hamują niekontrolowaną in-
filtrację powietrza, co powoduje
zwiększenie efektywności energe-
tycznej i akustycznej złącza. Nie-
zwykle ważne jest to, że systemy
WINS nie wymagają specjalnego
przygotowania podłoża ościeża, jak
w przypadku taśm tekstylnych. To
niezwykle upraszcza i przyspiesza
pracę (nawet 4 -krotnie) oraz elimi-
nuje możliwe błędy montażowe.

ochrona przed
warunkami

atmosferycz-
nymi

Sd ≤ 2 Sd ≤ 30 Sd ≥ 30

obszar funkcjo-
nalny (tj. przeno-
szenie obciążeń,

akustyka, izolacja)

oddzielenie
klimatu

wnętrza od
zewnętrznego

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

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

PN-EN 12208 klasa EI1200

Przepuszczalność powietrza

PN-EN 1-26 ciśnienie 600 Pa

PN-EN 12207 klasa 4

PN-EN 12207 QL ≤ 0,46 m3/hm

PN-EN 1026 a < 0,1 [m3/hm(daPa)2/5]

Wartość współczynnika temperaturowego fRsi PN-EN 13788 > 80

Liniowy współczynnik przenikania ciepła PN-EN ISO 14683 < 0,15 W/mK
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Systemy WINS zapewniają:
● szczelność montażu nawet przy hu-

raganach o prędkości do 160 km/h;
● ekstremalnie dużą odporność

na UV – 10 lat;
● łatwość aplikacji;
● oszczędność czasu montażu i usz-

czelnienia złącza, nawet 4 – krotnie;
● eliminację konieczności specjalne-

go przygotowania podłoża i gruntowa-
nia ościeża;

● brak możliwości wypaczania ram;
● uniwersalność – niezależność

od szerokości spoin;
● brak możliwości wykroplenia i za-

grzybienia w miejscu złącza;
● energooszczędność na poziomie

budynków niskoenergetycznych;
● utrzymanie parametrów izolacji

cieplnej i akustycznej montowanego okna
przez wiele lat eksploatacji obiektu;

● brak emisji szkodliwych substancji
podczas montażu, jak również w trakcie
użytkowania budynku;

● pewność rozwiązania – minimali-
zacja możliwości wystąpienia błędów
wykonawczych podczas montażu, izo-
lacji i uszczelniania, jak również wsku-
tek dalszych prac budowlanych.

W dobie rosnących wyzwań energe-
tycznych i środowiskowych inwestycja
w doskonałej jakości okna powinna iść
w parze z wyborem najlepszych rozwią-
zań dotyczących uszczelniania i izolacji
stolarki otworowej. Szczelność oraz izo-
lacyjność cieplna całego okna po za-
montowaniu zapewnią inwestorom
zwrot widoczny w rachunkach za ener-
gię nawet o 30%, a także komfort użyt-
kowania budynku, co jest bezcenne.

Pamiętajmy jednak, że ostateczna,
końcowa jakość uszczelnienia połączeń
ościeżnic z ościeżami zależy nie tylko
od właściwości użytkowych materiałów
izolacyjnych i uszczelniających, ale tak-
że staranności wykonania robót. Należy
podkreślić, że prace montażowe wyko-
nane przez certyfikowanych monta-
żystów WINS są objęte 20-letnią gwa-
rancją.

Więcej informacji na stronie
www.wins.tytan.pl.

mgr inż. Ewa Kosmala
Selena FM S.A.

Rys. 5 Systemy uszczelnienia i izolacji połączeń ościeżnicy z ościeżem : WINS Flex; WINS
Fast; WINS Fix , opracowane w ramach Standardu WINS firmy Selena


