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SPIS TREŚCI:
1. Wstęp

Niniejsze	wytyczne	 i	kryteria	oceny	 jakości	montażu	odnoszą	się	 tylko	 i	wyłącznie	do	podstawowych	zasad	mon-
tażowych	mających	bezpośredni	wpływ	na	prawidłowe	funkcjonowanie	(zgodnie	z	przeznaczeniem),	deklarowane	
parametry	techniczne	i	właściwości	użytkowe	stolarki	PVC	JEZIERSKI	Markowe	Okna	(ustawienie	stolarki	w	otworze,	
podparcie,	mocowanie	mechaniczne),	nie	dotyczą	natomiast	sposobów	wykonania	uszczelnień	połączenia	okno-mur,	
które	mogą	wynikać	z	konkretnych	warunków	budowlanych	lub	indywidualnych	preferencji	Nabywcy,	Sprzedawcy	lub	
Ekipy	Monterskiej.

Ostateczny	wybór	technik	montażowych	oraz	jakość	(standard),	a	co	za	tym	idzie	i	szczelność	(przenikanie	powietrza,	
wody	i	pary	wodnej,	izolacyjność	termiczna	i	akustyczna)	wykonanych	połączeń	okno-mur	jest	odpowiedzialnością	
Sprzedawców	i	Ekip	Monterskich.

Firma	JEZIERSKI	Markowe	Okna,	jako	Gwarant	udzielający	ochrony	gwarancyjnej	na	swoje	produkty,	na	okres	do	
7	 lat,	 wymaga	 wykonania	montażu	 ściśle	 z	 zapisami	 Instrukcji	 Montażu	 Stolarki	 Otworowej	 PVC	 oraz	 ogólnymi	
instrukcjami	wydawanymi	przez	niezależne	 instytucje,	a	 także	w	zgodzie	ze	stanem	aktualnej	wiedzy	 technicznej	 
i	wymogami	prawnymi.

2. MOCOWANIE OKIEN 

2.1. Usytuowanie okna w otworze
Usytuowanie	okien	w	otworze	nowego	budynku	powinno	być	wykonane	zgodnie	z	projektem	i	dokumentacja	tech-
niczną	oraz	umieszczone	w	ościeżu	lub	wysunięte	przed	lico	muru	(częściowo	lub	całkowicie)	tak,	aby	zminimalizować	
liniowe	mostki	termiczne,	prowadzące	do	skraplania	się	pary	wodnej	na	wewnętrznej	stronie	ościeżnicy,	powierzchni	
ościeża	lub	wewnątrz	połączenia	okno	–	ściana.

W	przypadku,	gdy	nie	jest	znany	przebieg	izoterm,	należy	stosować	ogólne	zasady	usytuowania	okien:

• w	ścianie	jednowarstwowej	bez	izolacji	termicznej	-	w	połowie	grubości	ściany,

• w	ścianie	warstwowej	z	ociepleniem	wewnętrznym	-	w	strefie	izolacji	termicznej,

• w	ścianie	 z	 ociepleniem	zewnętrznym	 -	przy	 zewnętrznej	 krawędzi	 ściany	nośnej	 z	 dosunięciem	do	węgarka	 
(z	zachowaniem	odpowiedniej	dylatacji)	lub	z	wysunięciem	w	strefę	izolacji	termicznej.

Przed	wbudowaniem	okna	w	otworze	należy	bezwzględnie	sprawdzić:

• czy	 zapewniona	 jest	 dostatecznie	 szeroka	 szczelina	 na	 obwodzie	 pomiędzy	 ościeżem	 a	 ościeżnicą	 (zgodnie	 
z	Tabelą	1)

• czy	pozostaje	miejsce	dla	elementów	podpierających	część	progową	ościeżnicy	(poszerzeń	bazowych,	klocków	
podporowych,	konsol	itp.).

W	przypadku	ościeży	z	węgarkami	zaleca	się	takie	ustawienie	okna,	aby	kształtowniki	ościeżnicy	–	pionowe	i	poziome	
(w	nadprożu)	-	były	osłonięte	przez	węgarek	nie	więcej	niż		do	połowy	szerokości	kształtownika	ościeżnicy.

2.2 Rozmieszczenie klocków podporowych i dystansowych
Do	ustawienia	okna	w	otworze	służą	klocki	podporowe	i	klocki	dystansowe	z	tworzywa	sztucznego.	Rozmieszczenie	
klocków	podporowych	i	dystansowych	zależnie	od	rodzaju,	typu	okna,	wielkości	i	sposobu	otwierania	obrazują	po-
niższe	schematy.
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Do	podpierania	progu	ościeżnicy	okien	i	drzwi	stosuje	się:

• systemowe	elementy	poszerzające	(bazowe)	z	PVC	

• klocki,	kliny	z	tworzyw	sztucznych	lub	twardego	XPS,

• kotwy,	kątowniki,	wsporniki	i	konsole	stalowe	dedykowane	do	montażu	stolarki.

Niedopuszczalnym jest pozostawienie części progowej ościeżnicy bez podparcia!

Klocki	podporowe	i	dystansowe	powinny	być	tak	rozmieszczone,	aby	była	zapewniona	możliwość	odkształcania	się	
(rozszerzania	 liniowego)	 kształtowników	okien	pod	wpływem	 temperatury.	 Jednocześnie	 ich	 rozmieszczenie	musi	
pozwalać	na	przenoszenie	obciążeń	wynikających	ciężaru	własnego	i	obciążeń	eksploatacyjnych.

Klocki	podporowe	w	części	progowej	ościeżnicy	powinny	być	umieszczone	możliwie	centralnie	pod	elementami	pio-
nowymi	ościeżnicy	i	słupków	(w	tym	słupków	ruchomych),	aby	zapobiegać		ugięciom	dolnego	profilu	ościeżnicy	pod	
wpływem	ciężaru	własnego.

W	przypadku	 konstrukcji	 typu	 „stałe	 szklenie”	 dolne	 klocki	 podporowe	 powinny	 znajdować	 się	 pod	 podkładkami	
szklarskimi,	natomiast	w	przypadku	konstrukcji	uchylnej	pod	zawiasami.

Klocki	podporowe	nie	mogą	utrudniać	wykonania	uszczelnienia	termicznego	i	przeciwwilgociowego	połączenia	okno-
-mur	oraz	prawidłowego	montażu	parapetów.

Klocki	dystansowe,	służące	do	ustalenia	pozycji	okna	w	otworze,	po	zamocowaniu	mechanicznym	ościeżnicy	należy	
bezwzględnie	usunąć,	nie	należy	natomiast	usuwać	klocków	podporowych.

Zamocowanie	okien/drzwi	bez	zastosowania	klocków	podporowych,	przy	użyciu	tylko	kołków	rozporowych,	śrub	czy	
kotew,	jest	niewystarczające	do	przenoszenia	obciążenia	i	jest	traktowane	jako	wada	montażowa.

Klocków	podporowych	 i	dystansowych	nie	stosuje	się	 tylko	w	przypadku	montażu	w	warstwie	 izolacji	 termicznej,	
jeśli	stosowane	są	dedykowane	systemy	zaprojektowane,	przebadane	i	dopuszczone	do	obrotu	(konsole,	wsporniki	 
i	kotwy	stalowe)	do	tego	typu	montażu.	Montaż	musi	być	wykonany	ściśle	wg	wytycznych,	zaleceń	i	wymagań	pro-
ducenta	systemu	montażowego	(dostawcy).

UWAGA:

• w przypadku montażu konstrukcji uchylno-przesuwnych i odstawno-przesuwnych, oprócz podpar-
cia części progowej ościeżnicy, należy stabilnie i trwale podeprzeć dolną szynę jezdną na całej jej 
długości. Bez wykonania podparcia szyny zabrania się użytkowania konstrukcji. 

• w	przypadku	montażu	konstrukcji	podnośno-przesuwnych	(HS)	zalecane	jest	podparcie	progu	z	użyciem	syste-
mowych	poszerzeń	bazowych	PVC	(umieszczone	w	dwóch	rzędach).	Stosując	podparcie	punktowe	należy	zadbać	
aby	próg	podparty	był	w	całej	głębokości	 zabudowy,	a	maksymalne	odstępy	między	punktami	podparcia	nie	
przekraczały	300	mm,

• w	przypadku	montażu	drzwi	balkonowych	z	niskim	progiem,	podparcie	dolne	musi	być	wykonane	w	taki	sposób,	
aby	uniemożliwiać	uginanie	się	progu	pod	naciskiem	do	100	kg.	Zalecamy	trwałe	podparcie	na	całej	długości	 
z	wykorzystaniem	systemowych	poszerzeń	bazowych	PVC.

2.3. Minimalne szerokości szczelin między ościeżnicą a ościeżem

Klocki	podporowe	w	części	progowej	w	zależności	od	kon-
strukcji	okna:
• słupek	stały/ruchomy
• łącznik

Stałe	szklenie	(FIX) Okno	uchylne	(U) Okno	rozwierno-uchylne	(RU)

Okno	dwuskrzydłowe	(RU/RU) Okno	dwuskrzydłowe	(RU/R)

Drzwi	balkonowe/wejściowe

słupek	stały/ruchomy łącznik

Drzwi	balkonowe	uchylno-	lub	odstawno-	
przesuwne

Dodatkowo	prowadnica	musi	być	podparta	
na	całej	długości.	Bez	podparcia	prowadnicy	

zabrania	się	użytkowania	drzwi.	

Drzwi	balkonowe	HS

–	klocek	podporowy

–	klocek	dystansowy

max 300mm max 300mm
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RODZAJ 
PROFILI 

PVC

Długość  elementów [m]
do	1,5 do	2,5 do	3,5 do	4,5 do	2,5 do	3,5

Minimalna	szerokość	szczeliny	X
[mm]

Minimalna	szerokość	szczeliny	
Y [mm]

Materiał	uszczelnienia	-	piana PU i kity elastyczne	(odkształcalność	25%)
BIAŁE 10 15 20 25 10 10

KOLOR 15 20 25 30 10 15

Materiał	uszczelnienia	–	impregnowane taśmy rozprężne
BIAŁE 8 8 10 10 8 8

KOLOR 8 10 10 12 8 8

Maksymalny	wymiar	szczeliny	między	ościeżnicą	a	ościeżem	nie	powinien	być	większy	niż	40	mm,	a	przy	uszczelnie-
niach	wykonanych	z	użyciem	pianek	jednoskładnikowych	nie	powinien	przekraczać	40	mm.	Większe	szczeliny	powin-
ny	być	wypełniane	wartstwami.	Jedna	warstwa	piany	nie	powinna	przekraczać	40	mm.	W	przypadku	gdy	występują	
większe	szczeliny	należy	uzupełnić	je	płytą	cementową.	

UWAGA:
• w	 przypadku	montażu	 zewnętrznych	 parapetów	 wykonanych	 z	 kamienia,	 cegły	 klinkierowej	 lub	 płytek	 klin-

kierowych	należy	bezwzględnie	zachować	szczelinę	dylatacyjną	między	parapetem	a	ościeżnicą	okna	zgodnie	 
z	powyższą	tabelą

• tynki	zewnętrzne	i	wewnętrzne	nie	powinny	stykać	się	bezpośrednio	z	powierzchniami	profila	ościeżnic	zalecamy	
stosowanie	dedykowanych	listew	tynkarskich	-	pęknięcia	tynku	w	tych	miejscach	nie	mogą	być	podstawą	rosz-
czeń	gwarancyjnych.

2.4. Mocowanie okna do muru

Mocowanie	mechaniczne	powinno	być	wykonane	w	taki	sposób,	aby	przewidywane	obciążenia	zewnętrzne	były	prze-
noszone	za	pośrednictwem	łączników	na	konstrukcję	budynku,	a	funkcjonalność	okien	była	zachowana,	tzn.	ruch	
skrzydeł	okiennych	przy	otwieraniu	i	zamykaniu	był	płynny.	Mocowanie	nie	może	powodować	deformacji	elementów	
okna/drzwi.

Okna/drzwi	nie	mogą	być	elementem	nośnym	konstrukcji	budynku,	są	tylko	wypełnieniem	gotowego	otworu	kon-
strukcyjnego,	nie	mogą	podpierać	nadproża	lub	być	wciskane	w	mur.

Wybór	stosowanych	łączników	zależy	od	konkretnej	sytuacji	budowlanej	(m.in.	materiał	ścian	nośnych,	usytuowanie	
okna).	Należy	stosować	 łączniki	stalowe	zabezpieczone	antykorozyjnie,	dedykowane	do	danych	materiałów,	z	za-
chowaniem	zalecanej	średnicy	łączników,	głębokości	kotwienia,	odległości	od	krawędzi	ściany	itp.	Odpowiedzialność	 

z	tytułu	prawidłowego	doboru	łączników	ponosi	Ekipa	Monterska.	Nieprawidłowy	dobór	jest	wadą	montażową.

Niedopuszczalnym jest stosowanie jako mocowanie okna/drzwi elementów umieszczanych między 
ościeżnicą a ościeżem działających na zasadzie rozpierania ram od ościeża.

Zamocowania mechaniczne muszą być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy, łącznie z czę-
ścią progową.

2.4.1	Rodzaje	mocowanie	okna	do	muru

Zasadniczo	sposób	mocowania	konstrukcji	okiennych	możemy	podzielić	na	poniższe	rodzaje:

• mocowanie	bezpośrednie	(dyble,	wkręty):

Okna/drzwi	usytuowane	w	warstwie	 ściany	nośnej	można	mocować	do	muru	 za	pomocą	specjalnych	kołków	
rozporowych,	dybli,	wkrętów	przekładając	je	przez	otwór	w	ościeżnicy	i	mocując	bezpośrednio	do	podłoża.	Moco-
wanie	to	zapewnia	poprawne	przenoszenie	dużych	obciążeń,	dlatego	też	powinno	być	stosowane	przy	montażu	
wszystkich	większych	konstrukcji.

Mocując	część	progową	ościeżnicy	za	pomocy	dybli	należy	trwale	uszczelnić	połączenia,	aby	zapobiec	przedosta-
waniu	się	wody	do	wnętrza	profili.

Stosując	mocowanie	bezpośrednie	trzeba	zwrócić	uwagę	na	minimalną	odległość	od	osi	dybla/wkręta	do	krawę-
dzi	muru	która	wynosi	60	mm.	Przy	mniejszej	odległości	niż	60	mm	nie	należy	stosować	tego	rodzaju	mocowania	
ze	względu	na	strefę	zagrożenia.	Zaleca	się	w	takim	przypadku	stosowanie	mocowania	pośredniego.

• mocowanie	pośrednie	(kotwy):

Okna/drzwi	usytuowane	w	warstwie	ściany	nośnej	można	mocować	do	muru	za	pomocą	elementów	pośrednich,	
takich	jak	kotwy.	Kotwy	mocujemy	przez	zakleszczenie	do	zewnętrznego	profilu	ościeżnicy.	W	przypadku	zasto-
sowania	kotwy	innej	niż	systemowa	należy	dodatkowo	przykręcić	ją	za	pomocą	wkrętów	samogwintujących	do	
zewnętrznego	profilu	ościeżnicy,	ustawiając	je	do	wnętrza	pomieszczenia.	Kotwy	nie	powinny	być	mocowane	do	
zewnętrznej	części	muru	ze	względu	na	możliwość	powstania	mostka	termicznego.	Następnie	mocujemy	kotwy	
trwale	do	podłoża	(ościeża)	w	dwóch	miejscach,	aby	wyeliminować	zjawisko	dźwigni.	Kotwy	stosuje	się	w	przy-
padku,	kiedy	nie	można	–	przy	monatażu	bezpośrednim	wkrętami	lub	dyblami	–	zachować	minimalnej	odległości	
od	krawędzi	muru	(strefa	zagrożenia).

• mocowanie	okien/drzwi	usytuowanych	w	warstwie	izolacji	termicznej:

Okna/drzwi	usytuowane	w	warstwie	izolacji	termicznej	można	mocować	przy	wykorzystaniu	systemów	zaprojek-
towanych,	przebadanych	i	dopuszczonych	do	obrotu	do	tego	typu	montażu.	Montaż	musi	być	wykonany	ściśle	
wg	wytycznych,	zaleceń	i	wymagań	producenta	(dostawcy)	systemu	montażowego.	Należy	zwrócić	szczególną	
uwagę	na	prawidłowy	dobór	i	rozmieszczenie	konsol	i	wsporników	uwzględniając	wagę	montowanej	konstrukcji	
okiennej.

Powyższe	sposoby	mocowania,	w	większości	przypadków,	uznaje	się	za	jednakowo	skuteczne.	Wybór	sposobu	mo-
cowania	 uzależniony	 jest	 od	warunków	 i	 stanu	 technicznego	 budynku	 (ścian),	 ocenę	 i	 decyzję	wyboru	 sposobu	
mocowania	 podejmuje	 Firma	Montażowa	 podczas	wykonywania	 prac	montażowych	 i	 ponosi	 z	 tego	 tytułu	 pełną	
odpowiedzialność.

Tabela 1. 
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2.5 Rozmieszczenie punktów mocowania

Sposób	rozmieszczenia	punktów	mocowania	mechanicznego	dla	okien/drzwi	białych	i	w	kolorze	dla	mocowania	bez-
pośredniego	i	pośredniego	przedstawia	schemat:

UWAGA:

• piany	montażowe	PU	i	tym	podobne	materiały	izolacyjne	nie	służą	do	mocowania	okien	w	ościeżach,	są	jedynie	
materiałem	 uszczelniającym.	 Nawet	 przy	 najmniejszych	 konstrukcjach	 nie	można	 zrezygnować	 z	mocowania	
mechanicznego,

• przy	 	mocowaniu	okna	w	warstwie	 izolacji	 termicznej	 rozmieszczenie	elementów	mocujących	należy	dokonać	
zgodnie	z	wytycznymi	dostawcy	systemu	mocowań.

3. Łączenie okien i drzwi balkonowych w zestawy

Połączenia	konstrukcji	okiennych	w	zestawy	(poziome,	pionowe,	narożne,	wykuszowe)	powinno	odbywać	się	z	uży-
ciem	systemowych	elementów	łączących	zlicowanych	lub	niezlicowanych,	 łącznie	z	wykonaniem	uszczelnienia	po-
łączeń	pomiędzy	każdym	z	łączonych	elementów.	Jeśli	łączniki	systemowe	nie	posiadają	uszczelek	wewnętrznych,	
należy	zastosować	odpowiednio	dobrane	impregnowane	taśmy	rozprężne	lub	inne	materiały	przeznaczone	do	takich	
celów.	Brak	uszczelnienia	jest	błędem	montażowym.

Połączenia	okien/drzwi	w	zestawy	należy	projektować	indywidualnie	w	zależności	od	warunków	w	jakich	będą	za-
montowane	i	użytkowane.	Należy	uwzględnić		wymagania	dotyczące	planowanych	obciążeń	i	statyki	konstrukcji	(od-
porność	na	parcie	i	ssanie	wiatru)	oraz	rozszerzalność	termiczną	poszczególnych	elementów	łączonych	okien/drzwi.

Zaleca	się	mocowanie	wzmocnień	 łączników	do	ościeża,	 jednak	w	sposób	umożliwiający	kompensowanie	 ruchów	
występujących	w	budowli.

W	przypadku	zestawów	okiennych	o	dużych	gabarytach	należy	stosować	połączenia	elastyczne	(odpowiednie	łączni-
ki),	aby	zapewniać	(zarówno	w	poziomie	jak	i	w	pionie)	swobodny	ruch	wywołany	rozszerzalnością	termiczną	profili.

Mocowanie	mechaniczne	łączonych	elementów	(odstępy	między	punktami	mocującymi)		należy	realizować	zgodnie	
z	zasadami	mocowania	okien/drzwi	w	ościeżach	(pkt.	III.),	stosując	odpowiednio	dobrane	łączniki	(wkręty,	śruby).

Montaż ramy okiennej 
na kotwy montażowe

Montaż ramy okiennej 
na dyble

Montaż ramy okiennej 
na wkręty montażowe

Schemat rozmieszczenia elementów mocujących w mocowaniu bezpośrednim i pośrednim.  

Rozmieszczenie	elementów	mocujących	w	mocowaniu	bezpośrednim	i	pośrednim:
A					odstęp	pomiędzy	elementami	mocującymi	<	700mm
E					odstęp	mocowania	od	wewnętrznego	narożnika	ramy	lub	słupka:	 
	 okno	białe	̴	150	mm,	okna	w	kolorze	̴	200	mm
• miejsce	mocowania
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5. Sprawdzenie/ocena jakości dopuszczalnych odchyłek montażowych 

Sprawdzenie	w	zakresie	prawidłowości	wbudowania	i	funkcjonalności	należy	wykonać	przed	przystąpieniem	do	robót	wykoń-
czeniowych.	

Kontroli	powinna	dokonać	Ekipa	Monterska	przy	zachowaniu	następujących	wymagań:

1. Odchylenie	od	pionu	i	poziomu	przy	długości	elementu	3000	mm	nie	powinno	przekraczać	1,5	mm.

2. 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.

3. Otwieranie	i	zamykanie	skrzydeł	powinno	odbywać	się	bez	zahamowań.

4. Otwarte	skrzydło	nie	powinno	pod	własnym	ciężarem	zamykać	lub	otwierać	się.

5. Zamknięte	skrzydło	powinno	przylegać	równomiernie	do	ościeżnicy,	zapewniając	szczelność	między	tymi	elementa-
mi.

6. Pomiar/sprawdzenie	ugięć	(odkształceń	ram):

• odkształcenia	nie	powinny	przekraczać:		1,5	mm	/	m	-	dla	okien	z	PVC	wszelkich	typów,

• odkształcenia,	w	tym	zmiany	kształtu	i	wymiarów	produktu	nie	powinny	pogorszyć	w	sposób	istotny	sprawności	
jego	działania,

• odkształcenia	nie	mogą	wywoływać	uszkodzeń	elementów	okien	-	wyrywania	i	uszkadzania	okuć	lub	uszczelek,	
uszkadzania	ram	i	skrzydeł.

• odkształcenia	w	płaszczyźnie	(beczkowanie,	klepsydra)	nie	mogą	wpływać	na	wypinanie	okuć,	jeżeli	ryglowanie	
skrzydła	przebiega	prawidłowo	są	one	dopuszczalne.

UWAGA:

• odkształcenia	należy	mierzyć	przy	zamkniętych	skrzydłach,

• wielkości	odkształceń	nie	można	sumować	-	każdy	element	rozpatrujemy	indywidualnie,

• przy	usuwaniu	skutków	odkształceń,	przywracania	funkcjonalności	niedopuszczalne	jest	podcinanie	ościeżnic	lub	skrzy-
deł,	usuwanie	okuć	lub	ich	elementów.	

W	przypadku	stwierdzenia	nieprawidłowości	należy	dokonać:

• korekt	/	poprawek	wykonania	montażu,	w	zakresie	ustawienia	okna/drzwi	w	ościeży,	podparcia,	mocowania,

• regulacji	okuć,	wykonując	korektę	ustawienia	skrzydła	względem	ościeżnicy,

• jeśli	stwierdzone	nieprawidłowości	wyczerpują	znamiona	wad	fizycznych	lub	niezgodności	opisanych	w	„Kryteriach	Oceny	
Jakości	wykonania	stolarki	PVC	JEZIERSKI”	należy	niezwłocznie	poinformować	o	tym	fakcie	Producenta.

Wynik	sprawdzenia	i	oceny	jakości	montażu	powinien	być	odnotowany	w	protokole	odbioru.

6. Odbiór robót zanikających.

Zalecamy,	aby	w	trakcie	montażu	Ekipa	Monterska	wykonała	dokumentację	fotograficzną	robót	zanikających,	ze	szczególnym	
uwzględnieniem:

• przygotowania	ościeży	do	montażu,

• ustawienia	stolarki	w	ościeży	(szerokość	szczelin),

• podparcia	części	progowych	ościeżnic,

• rozmieszczenia	klocków	podporowych	na	stojakach	pionowych	ościeżnic,

• mocowania	mechanicznego	ościeżnic	(rozmieszczenie/odstępy	punktów	mocujących),

• prawidłowości	wykonania	uszczelnień	połączeń	okno-mur	oraz	połączeń	konstrukcji	w	zestawy.

Taka	dokumentacja	może	być	pomocna	(niezbędna)	w	razie	zaistnienia	sytuacji	spornych	w	relacji	z	Nabywcą	lub	Gwarantem.

7. Odbiór robót montażowych 
Po	wykonanym	montażu	Ekipa	Monterska	zobowiązana	jest	do:

• sprawdzenia	kompletności	i	prawidłowości	wykonanych	prac	w	zakresie	uzgodnionym	z	Nabywcą,

• zamontowania	/wyposażenia	stolarki	we	wszystkie	klamki,	zaślepki	i	osłonki	i	inne	elementy	dodatkowe,

• sprawdzenia	funkcjonowania	skrzydeł	i	dokonania	niezbędnych	regulacji,

• usunięcia	folii	ochronnych	z	profili,	ewentualnie	poinformowanie	Nabywcy	o	konieczności	usunięcia	folii	ochronnych	w	
ciągu	1	miesiąca	od	dnia	zakończenia	montażu.	Tak	przekazana	informacja	musi	być	potwierdzona	w	protokole	odbioru.

• poinstruowania/przeszkolenia	Nabywcy	w	zakresie	obsługi	i	konserwacji	produktów	JEZIERSKI,

• przekazania	Nabywcy	niezbędnej	dokumentacji,

• sporządzenia	protokołu	odbioru.

Niniejszy	dokument	nie	obejmuje	zagadnienia	uszczelnienia	termicznego	i	przeciwwilgociowego,	a	także	izolacji	przeciwwod-
nej	połączeń	okno-mur	oraz	obróbek	wykończeniowych	(np.	tynkarskich),	gdyż	nie	mają	one	bezpośredniego	wpływu	na	
parametry	i	właściwości	użytkowe	stolarki	PVC	JEZIERSKI	w	zakresie	objętym	ochroną	gwarancyjną.	Należy	jednak	mieć	na	
uwadze,	że	do	pełnego	komfortu	i	zadowolenia	z	użytkowania	konieczne	jest	wykonanie	powyższych	prac	z	należytą	staran-
nością	i	zgodnie	z	wiedzą	i	zaleceniami	technicznymi	w	zakresie	fizyki	budowli.

Nieprzestrzeganie	powyższych	wytycznych	będzie	skutkować	brakiem	podstaw	do	składania	ewentualnych	roszczeń	z	tytułu	
gwarancji	i	rękojmi.

8. Informacje praktyczne 

8.1. Przygotowanie okna do montażu

Okna	montuje	się	po	odpowiednim	przygotowaniu	otworu	okiennego,	po	usunięciu	nacieków	zaprawy,	betonu,	itp.,	a	następnie	
zdjęciu	skrzeydeł	okiennych	(Rys.	1a	i	1b	-	activPilot	Concept,	Comfort,	rys.	2a	i	2b	-	activPilot	Select).	Zdjęcie	skrzydła	dokonuje	
się	po	zdjęciu	osłon	plastikowych	z	zawiasów,	wysunięciu	bolca	z	zawiasu	górnego	i	wysunięciu	skrzydła	z	zawiasu	dolnego.	

4. Uszczelnienie połączeń okno - mur
Firma	JEZIERSKI	Markowe	Okna	nie	wymaga	konkretnej	technologii	wykonania	uszczelnienia	połączenia	okno-mur,	
a	 także	 izolacji	przeciwwodnych,	ze	względu	na	bardzo	zróżnicowane	sytuacje	budowlane	 i	mnogość	dostępnych	
technik.	Kwestie	te	pozostawiamy	do	indywidualnych	uzgodnień	między	Sprzedawcą	a	Nabywcą.		Zalecamy	jedynie,	
aby	proponować		i	wykonywać	je	zgodnie	z	aktualnym	stanem	wiedzy	technicznej	oraz	obowiązującymi	wymogami	
prawnymi,	kierując	się	zasadą:	„szczelniej	od	wewnątrz	niż	na	zewnątrz”.

Rozmieszczenie	wkrętów	przy	łączeniu	okien	w	zestaw:
A 			odstęp	pomiędzy	elementami	mocującymi	<	700	mm
E				odstęp	mocowania	od	wewnętrznego	narożnika		 	
						ramy	̴	150	mm
–    miejsce	łączenia
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Rys. 1a	Odblokowanie	trzpienia	z	zawiasu	rozwórki

Rys. 1b	Wyciągnięcie	trzpienia	z	zawiasu	rozwórki	

Instrukcja demontażu okucia
I. otworzyć	skrzydło	aby	nie	dotykało	ościeżnicy
II. ściągnąć	osłonki	plastikowe	z	zawisu	górnego	i	dol-

nego
III. odblokować	trzpień	zawiasu	górnego	(1a)
IV.	 wysunąć	bolec	zawiasu		górnego	(1b)
V.	 wysunąć	skrzydło	z	zawiasu	dolnego

8.1.1.	demontaż	skrzydła	–	okucia	activPilot	Concept,	activPilot	Comfort

	8.1.2.	demontaż	skrzydła	–	okucia	activPilot	Select

Rys. 2a	Odblokowanie	ramienia	rozwórki Rys. 2b Odblokowanie	zawiasu	dolnego

Instrukcja demontażu okucia

I. otworzyć	skrzydło	do	90˚
II. na	górze	skrzydła	odblokować	rozwórkę	-	sprężynę	zabez-

pieczającą	(2)	nacisnąć	za	pomocą	wkrętaka	i	jednocze-
śnie	przekręcić	blokadę	rozwórki	(1)	o	90˚

III. w	dolnym	rogu	ramy	odblokować	ramię	ogranicznika	przez	
podważenie	blaszki	(3)	i	przesunięcie	około	1	cm	ramienia	
ogranicznika	(4)	w	kierunku	zamknięcia

IV.	 podnieść	skrzydło	i	ściągnąć

8.2. Podparcie szyny w oknach uchylno – przesuwnych i odstawno – przesuwnych.

Pod	prowadnicę	należy	podłożyć	klocki	lub	listwę	wspierającą	(2).	OKFF	=	wymiar	od	górnej	krawędzi	podłogi	(tzw.	
pas	montażowy)

UWAGA:

• Zabrania	się	użytkowania	drzwi	w	funkcji	przesuwnej,	jeżeli	pod	prowadnię	nie	podłożono	klocków	lub	listwy	
wsporczej.	Możliwość	uszkodzenia	prowadnicy.	Aby	ciężar	skrzydła	nie	spoczywał	wyłącznie	na	prowadnicy,	
konieczne	jest	zastosowanie	klocków	lub	listwy	wspierającej.	
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9. Szklenia

9.1. Metoda badań/oceny jakości.
Badaną	szybę	zespoloną	poddaje	się	obserwacji	z	odległości	2,0	m	pod	kątem	prostym	przy	dziennym	oświetleniu	
(bez	bezpośredniego	padania	promieni	 słonecznych)	 lub	przy	 jasnym	 rozproszonym	oświetleniu	na	 tle	 szarego	
ekranu.	W	analogiczny	sposób	należy	przygotowywać	dokumentację	fotograficzną	z	zastosowaniem	punktu	odnie-
sienia	(np.	przykładając	miarę	lub	linijkę	z	widoczną	podziałką).

Wszystkie	defekty	szyby	zespolonej	(m.in.	rysy,	zabrudzenia	wewnętrzne)	niewidoczne	w	powyższych	warunkach	
nie	są	traktowane	jako	wady	podlegające	procedurze	reklamacyjnej11.

9.2. Dopuszczalne/niedopuszczalne wady szkła.
a. obszary	podlegające	badaniu

• strefa	brzegowa	izolacyjnej	szyby	zespolonej

• strefa	główna	izolacyjnej	szyby	zespolonej

 

 

b.	 klasyfikacja	wad	szkła						

1 Źródło:	Kryteria	Techniczne	nr	20/S	ICiMB,	pkt.	8.3.	Sprawdzanie	wad	szkła	w	izolacyjnej	szybie	zespolonej.

Uwagi do tabeli2:
• punkt	4.	nie	dotyczy	izolacyjnych	szyb	zespolonych	przeznaczonych	do	szklenia	strukturalnego,

• skupienie	wad	występuje	wtedy,	gdy	co	najmniej	4	wady	znajdują	się	w	okręgu	o	średnicy	<200	mm,

• dane	w	tabeli	nie	dotyczą	szyb	zespolonych	wykonanych	z	użyciem	szkła	emaliowanego,	wzorzystego,	ognio-
odpornego,	wielowarstwowego.

19.3. Wadami izolacyjnych szyb zespolonych są:

a. Pierścienie	Newtona	-	jest	to	zjawisko	optyczne	występujące	tylko	w	wadliwych	izolacyjnych	szybach	zespo-
lonych,	gdy	dwie	szyby	w	ich	środku	stykają	się	lub	są	bliskie	zetknięcia.	Zjawisko	optyczne	jest	szeregiem	
koncentrycznych	barwnych	pierścieni,	których	środek	jest	w	punkcie	styku/bliskim	zetknięcia	dwóch	szyb.	
Pierścienie	są	w	przybliżeniu	koliste	lub	eliptyczne.	[wg	p.C.1.2	PN-EN	1279-1]

b.	 Rozszczelnienie	-	wyroszenie	występujące	w	przestrzeni	wewnętrznej	szyb	zespolonych	(także	gromadze-
nie	się	wody	na	dnie	szyby)	 -	 rozszczelnieniem	nazywamy	wadę	szyb	zespolonych	polegającą	na	utracie	
szczelności	wewnętrznej	komory	szyb	zespolonych.	Objawem	wystąpienia	tej	wady	jest	widoczne	(stale	lub	
okresowo)	zaparowanie	wewnątrz	szyby	zespolonej,	także	zacieki	lub	gromadzenie	się	wody	na	dnie	szyby.

9.4. Wadami izolacyjnych szyb zespolonych nie są:
a. Obwódki	(prążki)	Brewstera	-	są	to	zakłócenia	barwne	w	postaci	różnokolorowych	linii	lub	pasów	w	różnych	

miejscach	na	powierzchni	szyby	zespolonej.	Zjawisko	to	jest	najbardziej	widoczne	przy	oglądaniu	szyby	pod	
kątem.	Przyczyną	tego	zjawiska	jest	interferencja	światła	zachodząca	ze	względu	na	równoległość	i	bardzo	
małą	różnicę	grubości	szkieł	składowych	szyby	zespolonej,	wykonanej	z	wysokiej	jakości	szkła	float.	Zjawi-
sko	to	nie	jest	wadą;	jest	ono	nieodłącznie	związane	z	konstrukcją	izolacyjnej	szyby	zespolonej.	[wg	p.C.1.1	
PN-EN	1279-1]

b.	 Ugięcie	szkła	powstające	z	powodu	zmian	temperatury	i	ciśnienia	atmosferycznego	(efekt	podwójnej	szyby)	
-	zjawisko	to	powstaje	w	wyniku	sprężania	i	rozprężania	powietrza	lub	gazu	w	przestrzeni	międzyszybowej	
spowodowanego	zmianą	temperatury	i	ciśnienia	otoczenia,	wskutek	czego	następuje	uginanie	się	tafli	szkla-
nych,	powodujące	zniekształcenia	odbitych	obrazów.	Ugięciom	tym	i	wynikającym	z	nich	zniekształceniom	
nie	można	zapobiec	gdyż	zmieniają	się	one	w	czasie.	Wielkość	ugięcia	zależna	jest	od	sztywności	i	wymiarów	
tafli	szklanych,	jak	również	od	szerokości	przestrzeni	międzyszybowej.	Małe	wymiary,	grube	szyby	i/lub	małe	
przestrzenie	międzyszybowe	znacznie	ograniczają	te	ugięcia.	[wg	p.C.2	PN-EN	1279-1]

c. Kondensacja	pary	wodnej	-	skraplanie	pary	wodnej,	pojawiające	się	na	zewnętrznych	powierzchniach	szyb	
zwróconych	do	wnętrza	pomieszczenia	lub	na	zewnątrz	budynku,	jest	naturalnym	zjawiskiem	występującym	
przy	podwyższonej	wilgotności	powietrza	i	temperaturze	szkła	niższej	od	otaczającego	powietrza.	[wg	p.C.3	
PN-EN	1279-1]

d.	 Zróżnicowana	zwilżalność	 izolacyjnych	szyb	zespolonych	-	zwilżalność	zewnętrznych	powierzchni	 izolacyj-
nych	szyb	zespolonych	może	być	różna	w	zależności	od	odcisków	rolek,	etykiet,	ssawek	próżniowych	itp.	
powstających	w	procesie	produkcji	szkieł	bazowych	i	szyb	zespolonych.	Na	wilgotnych	powierzchniach	szyb	
zespolonych,	np.	w	czasie	deszczu,	różna	zwilżalność	może	być	widoczna	w	postaci	plam,	które	znikają	po	
wyschnięciu	szkła.

e. Anizotropia	(opalizacja/efekt	dwójłomności	w	szkle)	-	podczas	oglądania	termicznie	hartowanego	bezpiecz-
nego	 szkła	 sodowowapniowo-krzemianowego	w	 świetle	 spolaryzowanym	naprężone	 obszary	 (w	 procesie	
hartowania)	ukazują	się	jako	barwne	strefy,	zwane	również	„plamkami	lamparta”.	Polaryzacja	światła	zdarza	
się	w	normalnym	dziennym	świetle.	Stopień	polaryzacji	światła	zależy	od	pogody	i	kąta	padania	promieni	
słonecznych.	Efekt	dwójłomności	jest	widoczny	przy	patrzeniu	pod	kątem	lub	przez	spolaryzowane	okulary.	
Wymienione	zabarwienia	nieodłącznie	związane	są	z	produkcją,	np.	szkła	hartowanego,	szkła	wzmocnionego	
termicznie.	[wg	p.C.1.3	PN-EN	1279-1]

f. Odchylenia	barwy	-	szkło	float	może	posiadać	różne	odcienie,	zależnie	od	zastosowanego	surowca	(zmienna	
zawartość	tlenków	żelaza),	rodzaju	zastosowanych	powłok	(tlenki	metali),	grubości	szkła,	oświetlenia,	kąta	
obserwowania.	Różnice	w	odcieniach	nie	mogą	być	traktowane	jako	wady,	są	naturalną	cechą	szkła	float.

2 Źródło:	
• Kryteria	Techniczne	nr	20/S	ICiMB,	pkt.	6.4.6.	Dopuszczalne/niedopuszczalne	wady	szkła	w	izolacyjnej	szybie	zespolonej.

• Aneks	nr	1	z	dnia	1.07.	2015	do	OWT-H	Effect	Glass	S.A.,	Załącznik	nr	1	“Klasyfikacja	Wad	Szkła.	Tabela	nr	1”
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g. Szok	termiczny	-	samoistne	zjawisko,	którego	nie	opisuje	żadna	norma.	Do	pęknięcia	szyby	w	wyniku		szoku	
termicznego	dochodzi	w	przypadku,	kiedy	na	chłodzonym	szkle	(nie	hartowanym)	znajdują	się	dwa	różne	
miejsca	o	dużej	różnicy		temperatur	(ok.	40°	C).	Szok	termiczny	charakteryzuje	się	swoistą	linią	pęknięcia	
na	szkle,	z	reguły	prowadzi	ono	od	krawędzi	szkła	i	jest	do	niej	prostopadłe.	Tego	typu	pęknięcia	nie	są	pod-
stawą	do	roszczeń	reklamacyjnych.	Zaleca	się	nie	przysłaniać	(zaciemniać)	częściowo	powierzchni	pakietu	
szybowego.

9.5. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące izolacyjnych szyb zespolonych.

a. uszkodzenia	mechaniczne	(np.	rysy,	pęknięcia)	oraz	niezgodności	z	zamówieniem	stwierdzone	podczas	do-
stawy/rozładunku	powinny	być	odnotowane	na	dokumencie	WZ.	Po	otrzymaniu	dokumentu	z	taką	adnotacją	
firma	JEZIERSKI	zamówi	nowy	pakiet	szybowy,	który	zostanie	wysłany	najbliższą	możliwą	dostawą.

b.	 wady	szkła	opisane	w	pkt.	III.2.b)	oraz	uszkodzenia	mechaniczne	(w	tym	pęknięcia	i	rysy	na	zewnętrznych	
powierzchniach	szyb)	mogą	być	zgłaszane	jako	reklamacje	w	terminie	do	5	dni	roboczych		od	chwili	wydania	
(dostawy)	produktów	Partnerowi	Handlowemu/Nabywcy.	Do	 zgłoszenia	musi	 być	dołączony	 szczegółowy	
opis	wady	i	dokumentacja	fotograficzna	(zgodnie	z	pkt.	III.1.	i	III.2.)	Po	tym	terminie	wszelkie	zgłoszenia	
nie	będą	uwzględniane.

9.6. Realizacja zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących izolacyjnych szyb zespolonych

a. po	otrzymaniu	prawidłowo	złożonego	i	zasadnego	zgłoszenia	reklamacyjnego	firma	JEZIERSKI	natychmiast	
zleci	wyprodukowanie	nowego	pakietu	szybowego.

b.	 nowy	 pakiet	 szybowy	 zostanie	wysyłany	 po	wyprodukowaniu	 i	 otrzymaniu	 go	 od	Dostawcy,	 z	 najbliższą	
dostawą	stolarki.

c. w	momencie	wysłania	nowego	pakietu	szybowego	wystawiona	zostanie	faktura	obciążająca	z	wydłużonym	
terminem	płatności	do	60	dni	(jako	czas	na	zwrot	wadliwego	pakietu	szybowego	do	JEZIERSKI	Markowe	
Okna	w	celu	ekspertyzy).	Wada	opisana	w	zgłoszeniu	powinna	być	zaznaczona	na	zwracanym	pakiecie	szy-
bowym	w	jednoznaczny	sposób	(np.	markerem	bezpośrednio	na	szybie).

d.	 faktura	obciążająca	zostanie	skorygowana	po	ekspertyzie	i	potwierdzeniu	zasadności	zgłoszenia	reklamacyj-
nego.

Podsumowując	należy	przyjąć,	że	każdy	materiał	ma	swoje,	oznaczone	w	odpowiednich	normach	dopuszczalne	
tolerancje	(wymiarowe,	wagi,	prostoliniowości,	płaskości	itp.).	Istotą	sprawy	jest	fakt,	że	tolerancje	występujące	
w	tych	elementach	nie	mogą	mieć	wpływu	na	funkcjonalność	okien	oraz	ich	parametry	techniczne	i	użytkowe	przy	
zachowaniu	poprawnego	montażu	i	właściwego	użytkowania.


