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1. Wstęp 
 

Współczesne przepisy nakładają na budynki i ich elementy coraz wyższe 
wymagania dotyczące oszczędności energii. Firma Bildau & Bussmann Polska Sp. z o.o. 
jako producent okien i drzwi drewnianych wychodzi tym wymaganiom naprzeciw 
wprowadzając okna energooszczędne o grubości ramy 79 mm, szyby dwukomorowe o 
współczynniku przenikania ciepła do 0,5 W/m2K, dodatkowe uszczelki, okna drewniano-
aluminiowe z profilami izolowanymi termicznie itp. Jednak warunkiem pełnego 
wykorzystania wszelkich walorów okien jest ich prawidłowe osadzenie i uszczelnienie w 
przewidzianym projektem miejscu, zgodnie z zasadą tzw. ciepłego montażu. Podane 
poniżej wymagania i zasady montażu opracowane zostały w oparciu o Instrukcję ITB nr 
421/2006 „Montaż okien i drzwi balkonowych” oraz informacje producentów materiałów 
izolacyjnych i montażowych. 

W instrukcji podane są zasady dotyczące prawidłowego montażu oraz przykładowe 
rysunki dotyczące typowych sytuacji występujących w miejscu montażu. W szczególnych 
przypadkach, np. wymiany okien i drzwi balkonowych w starym budownictwie, należy 
przyjąć rozwiązania indywidualne, uwzględniając zasady dotyczące usytuowania i 
mocowania okien oraz wymagania ciepłego montażu podane w niniejszej instrukcji. 
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2. Wymagania stawiane poł ączeniom okien i drzwi balkonowych ze ścianami 
budynku 

 
• szczelność na przenikanie powietrza 
• szczelność na przenikanie wody opadowej 
• szczelność na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia 
• izolacyjność cieplna na poziomie nie mniejszym niż izolacyjność okna 
• izolacyjność akustyczna na poziomie odpowiadającym izolacyjności okna, 

powiększonej o 15 dB 
• odporność na promieniowanie UV 
• trwałość 
• estetyka 
• higiena 
 
3. Mocowanie okien i drzwi balkonowych 

 
3.1  Uwagi ogólne 

 
Okna i drzwi balkonowe powinny być wbudowane w ściany zewnętrzne w taki sposób, aby 
nadawały się do eksploatacji i były bezpiecznie oraz bez przeszkód użytkowane. Na 
spełnienie przez okna przypisanych im funkcji – oprócz zgodnego z dokumentacją 
wykonania samego okna – duży wpływ ma prawidłowy montaż, szczególnie w zakresie 
wytrzymałościowo-funkcjonalnym i szczelności, a także izolacyjności termicznej i 
akustycznej. 
 Dla poprawnego wykonania montażu niezbędne jest spełnienie wymagań odnośnie 
prawidłowego usytuowania okna w ścianie, zamocowania i uszczelnienia. 

 
3.2  Usytuowanie okna w o ścieżu 

 
Okno i drzwi balkonowe powinny być tak usytuowane w ościeżu, aby nie powstawały 
mostki termiczne prowadzące do skraplania się wody na wewnętrznej stronie ościeżnicy 
lub powierzchni ościeża. 
 
Ogólne zasady usytuowania okien są następujące (rys. 1): 
 
- w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany 
- w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie izolacji termicznej 
- w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – z dosunięciem do węgarka 
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Rys. 1. Usytuowanie okna w ościeżu ścian różnej konstrukcji:
a) w ścianie jednowarstwowej
b) w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym (z węgarkiem)
c) w ścianie pełnej z ociepleniem zewnętrznym (z węgarkiem)

 
 
3.3 Ustawienie okna w otworze 

 
Przed wbudowaniem okna w otworze należy sprawdzić czy zapewniona jest 

dostatecznie szeroka szczelina na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą oraz czy 
jest miejsce dla klinów dystansowych i podpierających od dołu.  

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.  

Przed wstawieniem należy w ościeżnicach wykonać otwory na dyble (rozmieszczenie 
wg rys. 4) lub zamocować kotwy montażowe, zależnie od sposobu mocowania. 

Do podpierania progu ościeżnicy stosuje się klocki lub belki drewniane oraz kątowniki 
stalowe (rys. 2). 
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Rys. 2. Podparcie progu ościeżnicy za pomocą:
a) klocków
b) kątowników stalowych
c) kotew stalowych

c)

b)

a)

 
 
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. Rozmieszczenie 

klocków podporowych i dystansowych wg rys 3. 

Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez 
zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 

Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu 
ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 

Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości 
elementu do 3,0 m wynoszą do 1,5 mm/m. Przy elementach o większych wymiarach, 
występujące odchyłki nie mogą mieć wpływu na funkcjonalność okien. 
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Rys. 3. Rozmieszczenie klocków podporowych i dystansowych

 
3.4  Mocowanie okna w o ścieżu 

 Okno należy zamocować w taki sposób, aby obciążenia zewnętrzne (wiatr, ruchy 
budynku itp.) były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a 
funkcjonalność okien była zachowana, tzn. ruch skrzydeł okiennych przy otwieraniu i 
zamykaniu był płynny. 

Rozmieszczenie zamocowań na obwodzie ościeżnicy okna zgodnie z rys. 4. 

Elementy mocujące okno w ościeżu – kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby (wkręty) 
należy stosować odpowiednio do rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa, pustak itp.).  

Pianki poliuretanowe i podobne materiały izolacyjne służą wyłącznie do uszczelnienia i 
ocieplenia szczeliny pomiędzy oknem a ścianą, a nie do mocowania okien. 

Dyble powinny być wpuszczone w ścianę na głębokość min. 30 mm. 

Śruby (wkręty wkręcane bezpośrednio w otwór w ścianie) mogą być stosowane do 
mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły dziurawki, betonu 
lekkiego, drewna itp. Zagłębienie śruby w ścianie od 30 do 60 mm. 

Stosując dyble i śruby należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować deformacji 
ościeżnicy przez zbyt mocne dokręcenie. 

Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest 
zbyt duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w 
rozwiązaniach ścian warstwowych. 
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Rys. 4. Rozmieszczenie punktów mocowania
A - odstęp między punktami mocowania - maks. 800 mm
B - odstęp od narożnika wewnętrznego - maks. 150 mm
C - odstęp od krawędzi słupka i ślemienia - maks. 150 mm

 
 
4. Uszczelnienie i izolacja poł ączenia okna ze ścianą 

4.1 Uwagi ogólne 

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. 
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Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, 
środkowej i zewnętrznej. 

Warstwę wewnętrzną stanowi uszczelnienie wykonane z taśmy paroszczelnej (np. 
taśma SWS do okien wewnętrzna lub taśma butylowa paroszczelna firmy Soudal) 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 (np. 
taśma SWS do okien zewnętrzna firmy Soudal) 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. 

4.2 Uszczelnienie wewn ętrzne 

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. 

4.3 Izolacja termiczna 

Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona 
warstwą izolacji termicznej. 

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 po 
usunięciu klocków dystansowych. 
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Rys. 5. Uszczelnienie szczeliny między oknem a ościeżem w ścianach o różnej 
konstrukcji:
a) w ścianie jednowarstwowej
b) w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym (z węgarkiem)
c) w ścianie pełnej z ociepleniem zewnętrznym (z węgarkiem)
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

 

 

4.4 Uszczelnienie zewn ętrzne 

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. 

Zalecana jest taśma SWS do okien zewnętrzna firmy Soudal oraz  impregnowane 
taśmy rozprężne paroprzepuszczalne. 

 

4.5 Warunki wykonania uszczelnienia 

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 
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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 mm należy stosować taśmę o grubości 
6/30 mm (6 mm ściśnięta, 30 mm rozprężona). Minimalna głębokość szczeliny powinna 
być większa od szerokości taśmy. Taśmę należy zamontować tak, aby jej krawędź była 
2 – 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. Osadzenie parapetów okiennych 

 Parapet zewnętrzny – niezależnie od materiału, z jakiego jest wykonany – powinien 
wystawać około 30 – 40 mm poza płaszczyznę ściany (min. 20 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. 
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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 

 

6. Obróbka progów 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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Rys. 7. Uszczelnienie izolacją przeciwwilgociową 
progu drzwi balkonowych
1 - folia izolacyjna, 2 - obróbka blacharska, 3 - 
silikon, 4 - pianka poliuretanowa

 

5

4

Rys. 8. Uszczelnienie progu drzwi balkonowych z 
odprowadzeniem wody
1 - folia izolacyjna, 2 - kanał odprowadzający wodę, 
3 - kratka metalowa, 4 - obróbka blacharska, 5 - 
silikon, 6 - pianka poliuretanowa
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Rys. 9. Uszczelnienie progu drzwi balkonowych z niskim progiem aluminiowym 

   firmy Gutmann 

 

7. Łączenie okien w zestawy 

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 800 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. 
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Rys. 10. Połączenie okien i drzwi balkonowych 

     1 – listwa łącznikowa (obce pióro), 2 – wkręt do drewna, 3 – silikon, 
      4 – dodatkowa listwa maskująca 
 

8. Monta ż drzwi wej ściowych i podnoszono-przesuwnych 

Ogólne zasady montażu w zakresie opisanym w punktach 1 – 4 odnoszą się 
również do drzwi zewnętrznych wejściowych oraz drzwi podnoszono-przesuwnych. 
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na detale specyficzne dla poszczególnych typów drzwi. 

8.1 Monta ż drzwi wej ściowych 

Drzwi wejściowe z zasady otwierane są na zewnątrz. Należy je zabezpieczyć przed 
bezpośrednim oddziaływaniem opadów atmosferycznych i słońca przez wstawienie we 
wnęce lub stosowanie daszka nad drzwiami montowanymi w ścianach prostych. 
Zadaszenie powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować zacienienie drzwi 
w południe w okresie letnim.  

Odległość drzwi od źródła ciepła (grzejnika) nie powinna być mniejsza niż 1,5 m. 

Podczas montażu należy ościeżnicę usytuować w otworze w taki sposób, aby była 
możliwość pełnego otwarcia skrzydła (należy zwrócić uwagę na występującą często listwę 
cokołową) oraz zapewnić dostęp do zawiasów w celu regulacji. Dotyczy to szczególnie 
montażu w otworach z węgarkiem.  
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Ościeżnice drzwi powinny być zasadniczo montowane na dyble lub wkręty. W 
przypadku montażu w strefie izolacji wewnętrznej należy w strefie izolacji zamontować 
klocki, w które będą wkręcane wkręty. 

Próg aluminiowy powinien być na całej długości podparty belką drewnianą 
impregnowaną lub profilami podprogowymi o odpowiedniej wysokości. Do czasu 
wykonania pełnego podparcia, progu nie należy obciążać. Próg należy zamocować do 
podłoża min. 2 wkrętami (dyblami) w rozstawie ok. 400 – 500 mm. 

Przykładowy sposób wykonania izolacji progu aluminiowego drzwi pokazany jest  
na rys. 11 i 12. 

1

4 3

6

5
2

 

Rys. 11. Przykład uszczelnienia progu drzwi wejściowych otwieranych na zewnątrz  

1 – próg aluminiowy Eifel 80T, 2 – profil spływowy, 3 – profile poszerzające z 
tworzywa sztucznego, 4 – folia izolacyjna, 5 – izolacja termiczna, 6 - silikon 
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Rys. 12. Przykład uszczelnienia progu drzwi wejściowych otwieranych do wewnątrz  

1 – próg aluminiowy Eifel 80T, 2 – profile poszerzające z tworzywa sztucznego lub 
belka z drewna twardego, 3 – folia izolacyjna, 4 – izolacja termiczna, 5 - silikon 

 

8.2 Monta ż drzwi podnoszono-przesuwnych 

Drzwi podnoszono-przesuwne ze względu na zwykle duże gabaryty i ciężar należy 
montować na wyrównanym, stabilnym podłożu (rys. 13), ustawić w pionie i w poziomie  i 
odpowiednio zamocować dyblami do ściany. Próg aluminiowy Thermostep powinien być 
podparty na całej długości w odstępach maks. 500 mm (dla ułatwienia można zastosować 
podkładki systemowe (3) zatrzaskiwane pod progiem) oraz przytwierdzony za pomocą 
kotew systemowych (4) do podłoża. W razie potrzeby zastosować profile poszerzające z 
tworzywa sztucznego o wysokości 30, 45 lub 100 mm. Izolację przeciwwilgociową progu 
należy wykonać wg rys. 13. Powierzchnia górna progu powinna się znajdować na 
wysokości min. 5 mm ponad posadzką wewnętrzną.  
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Izolację termiczną połączenia ościeżnicy ze ścianą należy wykonać zgodnie z 
wytycznymi podanymi w punktach dotyczących okien, pamiętając o zasadzie: szczelniej 
po stronie wewnętrznej niż po stronie zewnętrznej. 
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Rys. 13. Przykład uszczelnienia progu drzwi podnoszono-przesuwnych z 
progiem aluminiowym Thermostep firmy G-U 
1 – próg aluminiowy Thermostep, 2 – folia izolacyjna, 3 – podkładka systemowa, 

4 – kotwa montażowa, 5 – silikon 

 

9. Odbiór robót monta żowych 

9.1 Odbiór robót budowlanych przed rozpocz ęciem monta żu okien i drzwi 
balkonowych 

Wbudowywanie okien i drzwi balkonowych powinno odbywać się po zakończeniu 
większości robót mokrych (tynki, posadzki). Osadzenie okien przed zakończeniem robót 
mokrych jest możliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-
wilgotnościowych w pomieszczeniach. 

Nie należy dopuścić do zawilgocenia okien drewnianych na skutek dużej 
wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na 
elementach okien). Wymagane jest sprawdzenie stanu wilgotności powietrza i 
zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczeń. 
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W ścianach z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi balkonowe powinny być 
wbudowywane przed wykonaniem ocieplenia. 

Przed przystąpieniem do montażu okien w budynkach nowych należy sprawdzić: 

- wymiary otworów okiennych i porównać je z wymiarami okien podanymi w 
dokumentacji budynku, 

- rodzaj ościeża (z węgarkiem, bez węgarka), 
- płaskość i pionowość ścian, 
- stan wykończenia ościeży okiennych, w przypadku wbudowywania okien po 

wykonaniu tynków, 

Przed przystąpieniem do wymiany okien w budynkach istniejących należy: 

- dokonać obmiaru otworu okiennego z natury, 
- określić rodzaj ściany zewnętrznej budynku (pełna, warstwowa z ociepleniem 
środkowym lub ociepleniem zewnętrznym), 

- określić rodzaj ościeża (z węgarkiem, bez węgarka), 
- określić stan techniczny ściany oraz konieczność wykonania napraw ościeży, 

węgarków i progów, 
- ustalić, czy istniejący parapet zewnętrzny i wewnętrzny będzie wymieniany. 
 

9.2 Odbiór okien i drzwi balkonowych przed wbudowan iem 

Przed wbudowaniem okien i drzwi balkonowych należy sprawdzić: 

- zgodność okien z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną 
w zakresie rozwiązania materiałowo-konstrukcyjnego i jakości wykonania, 

- zgodność okien z dokumentacją techniczną budynku lub z zamówieniem (w 
przypadku ich wymiany w budynkach istniejących), 

- czy okna i drzwi balkonowe mają dopuszczenie do obrotu i stosowania (certyfikat 
zgodności lub deklaracja zgodności z aprobatą techniczną, ewentualnie 
oświadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego stosowania) 

 

9.3 Odbiór robót zanikaj ących 

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi balkonowych w ościeżu należy 
sprawdzić: 

- prawidłowość podparcia progu ościeżnicy, 
- prawidłowość zamocowania mechanicznego okna na całym obwodzie ościeżnicy 

(zachowanie odstępów między łącznikami mechanicznymi), 
- wykonanie izolacji termicznej szczeliny między oknem i ościeżem, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, 
- wykonanie uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem 

a ościeżem, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów 
uszczelniających i przestrzegania zaleceń technologicznych, 

- prawidłowość wykonania obróbek progu drzwi balkonowych, 
- osadzenia parapetu zewnętrznego i wewnętrznego. 
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9.4 Odbiór robót po wbudowaniu okien i drzwi balkon owych 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykończeniowych należy 
przeprowadzić kontrolę zamontowanych okien i drzwi balkonowych w zakresie 
prawidłowości wbudowania i funkcjonalności, przy zachowaniu następujących 
wymagań: 

- odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu 3000 mm nie powinno 
przekraczać 1,5 mm/m, 

- różnica długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł nie powinna być większa od 2 
mm – przy długości elementu do 2 m i 3 mm – przy długości powyżej 2 m, 

- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zahamowań, 
- otwarte skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem zamykać lub otwierać się, 
- zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy, zapewniając 

szczelność między tymi elementami. 

W przypadku ewentualnych nieprawidłowości należy dokonać regulacji okuć, 
wykonując korektę ustawienia skrzydła względem ościeżnicy. 


