
Na straży komfortu termicznego – ciepłe
okna, drzwi i ściany

Czy sposób i jakość montażu okien i drzwi w budynku może mieć wpływ na
nasze samopoczucie? Odpowiedź na to pytanie brzmi twierdząco. Z wyrobów
stolarki otworowej korzystamy na co dzień – dobrze zainstalowane mogą
skutecznie chronić przed stratami ciepła i zawilgoceniem. Ich nieprawidłowy
montaż może jednak skutkować nie tylko zwiększeniem rachunków za
ogrzewanie, lecz także wyraźnym obniżeniem komfortu użytkowania obiektu.

Wszechobecny smog, dokuczliwy zwłaszcza w sezonie grzewczym, to nie jedyny efekt niskiego stanu
technicznego budynków jednorodzinnych w Polsce. Wiele z nich, poza tym, że nie posiada
docieplenia, jest również niedostatecznie doświetlona, niewłaściwie ogrzewana, a nawet zagrzybiona.
Tymczasem, jak wskazują badania, długotrwałe przebywanie w takich pomieszczeniach może być
niebezpieczne dla zdrowia, np. wywoływać alergię czy astmę. Sposobem na poprawę standardu
energetycznego budynków i podniesienie komfortu ich użytkowania jest termomodernizacja.

Kompleksowa termomodernizacja
Kompleksowo przeprowadzona termomodernizacja obejmuje nie tylko, wykonane zgodnie z
projektem budowlanym i specyfiką danego obiektu, docieplenie ścian zewnętrznych, lecz także
wymianę starych okien i drzwi na nowe, spełniające współczesne wymogi wyroby. W przypadku
wielu gospodarstw domowych w Polsce, przeprowadzenie tego typu działań utrudniają stosunkowo
wysokie koszty inwestycji.
Szacunki wskazują, że 70% domów jednorodzinnych w Polsce jest docieplonych niedostatecznie lub
też wcale (według opracowania CEM dla Inicjatywy Efektywna Polska). Dodatkowo, istniejące w
wielu budynkach systemy grzewcze są przestarzałe, a często stosowane rozwiązania oparte na
spalaniu węgla powodują znaczne zanieczyszczenie środowiska. Duża skala problemu i będąca
również jego skutkiem, niska jakość powietrza w Polsce spowodowała podjęcie działań przez rząd.
Od stycznia 2019 roku właściciele domów jednorodzinnych będą mogli skorzystać z ulgi
termomodernizacyjnej. Zapowiedziano również wdrożenie dwóch innych narzędzi wspierających –
dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczki z
preferencyjnym oprocentowaniem.
Powyższe rozwiązania mają stanowić istotne wsparcie dla osób realizujących inwestycje w zakresie
termomodernizacji budownictwa, w której istotną rolę odgrywa wymiana starej stolarki okiennej i
drzwiowej. Nowoczesne okna i drzwi to nie tylko ograniczenie strat energii cieplnej, lecz także dobre
doświetlenie pomieszczeń, skuteczna wentylacja i ochrona budynku przed przegrzewaniem.
Pamiętajmy, że na równi z parametrami wyrobów liczy się ich odpowiednio wykonany montaż.



Montaż na lata
Okna i drzwi mają nam bezproblemowo służyć przez długie lata. Aby tak się stało, należy zadbać o to,
by były one zamocowane zgodnie z zaleceniami producenta i ogólnymi zasadami sztuki budowanej.
Komfort termiczny oraz ograniczenie ryzyka ewentualnego zawilgocenia zapewnia tzw. montaż
warstwowy, zwany również „ciepłym”. Kluczowe jest właściwe uszczelnienie połączenia stolarka-mur,
gdyż to tam najczęściej dochodzi do strat ciepła. – W montażu warstwowym stosowane są specjalne
taśmy, z których każda spełnia inną rolę. Ich działanie można porównać do dobrej jakości kurtki,
skutecznie osłaniającej nas przed czynnikami atmosferycznymi, a jednocześnie „oddychającej”.
Paroprzepuszczalna taśma zewnętrzna zapewnia odprowadzenie wilgoci i chroni przed wodą
opadową. Paroszczelna taśma wewnętrzna nie pozwala na wnikanie wilgoci. Dzięki temu, materiał
wypełniający szczelinę dylatacyjną – najczęściej piana poliuretanowa – jest odpowiednio
zabezpieczony – mówi dr inż. Karol Kożuch z firmy AIB, producenta wysokiej jakości rozwiązań
izolacyjnych. Przykładem systemu opartego na taśmach jest Integra System firmy AIB, zapewniający
izolację termiczną i ochronę przed wilgocią.
Innym, coraz bardziej popularnym sposobem montażu, stosowanym zwłaszcza w przypadku stolarki
okiennej, jest tzw. montaż w warstwie izolacji. Najprościej mówiąc, okno jest tu wysunięte i
„wpuszczone” w docieplenie ścian zewnętrznych budynku, co skutecznie ogranicza ryzyko
powstawania mostków termicznych. Gdy zauważymy więc na nowopowstającym lub remontowanym
domu okno obudowane charakterystycznymi profilami, możemy mieć niemal pewność, że jest to
inwestycja, w której wykorzystano właśnie tego typu technikę instalacji.Najtańsza energia to energia
zaoszczędzona. Kompleksowo wykonana termomodernizacja, oprócz wymiernych korzyści w postaci
ograniczenia rachunków za ogrzewanie, przynosi także wyraźną poprawę komfortu korzystania z
obiektu. Poza ociepleniem ścian zewnętrznych, pamiętajmy więc również o zastąpieniu zużytych
okien i drzwi energooszczędnymi, dobrze zamontowanymi wyrobami.
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