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W ybór okien, to jedna z waż-
niejszych decyzji, przed
jaką stoją osoby decydują-
ce się na budowę, czy ter-

momodernizację domu. Obok odpo-
wiedniej ilości światła dziennego, okna
powinny przede wszystkim zapewnić
właściwą izolację termiczną i akustycz-
ną. Niewiele osób jednak wie, że do
osiągnięcia tych efektów niezbędny jest
ich prawidłowy montaż. Okna nawet
o najlepszych parametrach termoizola-
cyjnych nie spełnią swojej funkcji, jeśli
nie zostaną odpowiednio zainstalowa-
ne. Soudal Window System to innowa-
cyjne rozwiązanie, które zapewni naj-
większą efektywność pod kątem ener-
gooszczędności i pozwoli zaoszczędzić
na rachunkach za ogrzewanie.

Ciepły montaż – dlaczego
warto stosować?

Jedną z najczęstszych przyczyn nie-
szczelności okien jest ich niewłaściwa
instalacja. Marek Wyszkowski, ekspert
marki Soudal, podkreśla, że niedocią-
gnięcia w montażu skutkują strata-
mi energii, zawilgoceniem i trwałym
uszkodzeniem warstwy termoizolacji
oraz ogólnym pogorszeniem komfortu
użytkownika.

Chcąc wyeliminować ryzyko zawil-
gocenia warstwy termoizolacyjnej
w złączu okiennym, należy zapewnić
jego absolutną szczelność, stosując
tzw. montaż warstwowy. Takie roz-
wiązanie oferuje technologia Soudal
Window System, czyli montaż trzech
warstw uszczelnienia o ściśle określo-
nych właściwościach – wyjaśnia Ma-
rek Wyszkowski.

Jednym z czynników, które wpływa-
ją na koszty eksploatacji budynku, są
energooszczędne i właściwie zamon-
towane okna. Te nieszczelne mogą ge-
nerować nawet do 20% strat ciepła
w budynku! W chłodniejszych miesią-
cach, obok braku komfortu, możemy
też odczuć podwyższone rachunki
za ogrzewanie. Z tego powodu, doko-

nując wyboru okien, nie warto oszczę-
dzać zarówno na ich jakości, jak i na
montażu.

Charakterystyka systemu
Innowacyjny system trójwarstwo-

wego montażu stolarki okiennej
Soudal Window System pozwala uzy-
skać parametry izolacyjności termicz-
nej złącza okiennego, zapobiegając tym
samym marnotrawieniu energii w do-
mu. System ten polega na zastosowaniu
trzech stref o ściśle określonych właści-
wościach. Warstwę środkową stanowi
poliuretanowa pianka montażowa
o doskonałych właściwościach termo-
izolacyjnych. Szczelnie wypełnia ona
wolne przestrzenie, zapobiegając utra-
cie ciepła przez szczelinę wokół okna
lub drzwi. Jednak tylko sucha warstwa
pianki nie ulega degradacji i zapewnia
długotrwałą ochronę przed zimnem.
Brak jej prawidłowego zabezpieczenia
skutkuje niedostateczną ochroną ter-
miczną i ryzykiem pojawienia się ple-
śni. Z tego powodu do prawidłowego
montażu niezbędna jest ochrona war-
stwy środkowej przed zawilgoceniem.
Rolę ochronną spełniają taśmy paro-
izolacyjne. Taśma paroprzepuszczalna
tworzy wierzchnią warstwę i chroni
piankę przed wnikaniem wilgoci od ze-
wnątrz budynku, taśma paroszczelna za-

bezpiecza natomiast przed wnikaniem
wilgoci z wewnątrz obiektu.

Połączenie trzech warstw – taśmy pa-
roszczelnej, pianki montażowej i taśmy
paroprzepuszczalnej, odnosi się do zasa-
dy „szczelniej wewnątrz niż na ze-
wnątrz” i oznacza, że pianka montażo-
wa jest szczelnie chroniona przed wnika-
niem wilgoci wytwarzanej przez miesz-
kańców podczas codziennych czynności
domowych. Natomiast wilgoć, która do-
stanie się do warstwy izolacji, odprowa-
dzana jest na zewnątrz przez taśmę pa-
roprzepuszczalną. Chroni ona jednocze-
śnie przed wnikaniem wilgoci z otocze-
nia budynku. Tylko trójwarstwowy mon-
taż stolarki otworowej zapewnia trwałe
zabezpieczenie i uszczelnienie złącza
okiennego, niweluje niebezpieczeństwo
powstawania mostków termicznych wo-
kół okna i skutecznie chroni przed utra-
tą energii cieplnej z budynku, a to z ko-
lei oznacza mniejsze rachunki za ogrze-
wanie – mówi Marek Wyszkowski.

SOUDAL Window System,
czyli inwestycja, która się opłaca

Soudal Window System to nowatorskie i energooszczędne rozwiązanie polegające na trój-
warstwowym montażu stolarki budowlanej. Umożliwia trwałe i skuteczne uszczelnienie
miejsc osadzenia okien w ościeży w myśl zasady: „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”

Soudal Sp. z o.o.
tel./fax (22) 785 90 40

www.soudal.pl
www.cieplymontaz.com.pl
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