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Jesienią i zimą, gdy w naszej strefie klimatycznej leje, wieje i spada
temperatura, można w praktyce odczuć cechy dobrego lub złego okna. Z całą
mocą objawia się wtedy znaczenie „niezrozumiałych skrótów”, w które nie
zawsze chce się wczytywać przy zamawianiu stolarki okiennej. To błąd. Warto
wiedzieć, co określają poszczególne parametry, aby mieć pewność, że gdy
skończy się lato, nie będziemy w domu marznąć, okno nie zacznie przeciekać
podczas jesiennych ulew i nie odkształci się, gdy zimą mocno powieje.
OknoPlus wyjaśnia, jak czytać oznaczenia, którymi posługują się producenci
okien.

-Specyfikacja techniczna produktu zawiera informacje o kilkunastu parametrach, które precyzyjnie
definiują różne cechy okna. Z podanych wartości i oznaczeń wynika między innymi, jak jest ono
ciepłe, czy jest energooszczędne, ile światła i powietrza wpuszcza do wnętrza, czy jest bezpieczne,
odporne na wiatr, wodoszczelne, w jakim stopniu chroni przed hałasem... Warto pamiętać jednak, że
wiarygodne są przede wszystkim te dane, które potwierdzono w badaniach laboratoryjnych. Jeśli
takowych testów nie ma, podane parametry stanowią jedynie opinię producenta danego okna – mówi
Mariusz Kudas z OknoPlus.

U (Uw, Ug, Uf) >>> współczynnik przenikania ciepła
To ważny parametr z punktu widzenia użytkownika mieszkającego w strefie klimatycznej, w której
położona jest Polska. Bywa tu zimno, więc okna muszą być ciepłe i nie generować strat energii. Im
ten współczynnik jest niższy, tym lepiej, bo oznacza mniejsze straty ciepła, czyli większą
energooszczędność.W opisach okien podaje się osobno współczynnik przenikania ciepła dla szyby
(Ug) oraz dla profilu (Uf). Ich wartości decydują o współczynniku dla całego okna (Uw), a informuje
on o tym, ile ciepła ucieka w ciągu godziny przez metr kwadratowy danego okna, przy różnicy
temperatur wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz wynoszącej jeden stopień Celsjusza. Zgodnie z
przepisami budowlanymi wchodzącymi w życie w przyszłym roku (WT 2021), współczynnik
przenikania ciepła dla okien elewacyjnych nie może przekroczyć wartości 0,9 W/m2K. Okna w
ofercie OknoPlus (jak na przykład produkty z rodziny Reveal) mają Uw nawet na poziomie 0,68
W/m2K. Tak doskonały wynik dają najlepsze obecnie pakiety trzyszybowe ECLAZ i nowoczesne
profile... aluminiowe (DECALU So Easy)

A1–C5 >>> odporność na obciążenie wiatrem
Ten parametr obrazuje sztywność okna, czyli jego odporność na wietrzną, jesienno-zimową aurę.



Informuje o tym, przy jakiej sile wiatru wiejącego prostopadle do okna nastąpi jego odkształcenie
(ugięcie). A, B i C to klasy ugięcia ramy. Cyfry od 1 do 5 odnoszą się do coraz większych wartości
ciśnienia. „Najsłabsze” (czyli najmniej sztywne) są produkty oznaczone jako A1, najmocniejsze
natomiast są okna w klasie C5 – jak wspomniane już aluminiowe okno Reveal, które charakteryzuje
się odpornością na obciążenie wiatrem na poziomie aż 2000 Pa. Takich okien nie naruszają nawet
wiatry wiejące z trzycyfrową prędkością. W Polsce szczególnie polecane na przykład w wysokich
górach czy na wybrzeżu. W pozostałych miejscach wystarczająca jest (najpopularniejsza obecnie)
klasa C1. Produkty OknoPlus standardowo zapewniają C2.

1A–9A >>> wodoszczelność okna
Parametr niezwykle istotny w okresie jesiennym w polskim klimacie, ze względu na potencjalnie
duże i częste opady deszczu połączone z silnym wiatrem. Określa w jakich warunkach, po jakim
czasie okno zaczyna przeciekać. Oznaczenie 1A wskazuje na produkt, który praktycznie prawie w
ogóle nie jest wodoszczelny, 9A to w tej skali najlepsza wodoszczelność. W Polsce montuje się
zazwyczaj okna od 4A do 9A. Wodoszczelność – tak jak wiatroodporność – pomagają zdefiniować
paskale. Testuje się ją w warunkach laboratoryjnych, w kilkuetapowych badaniach polegających na
polewaniu okna wodą przy zwiększanym w kolejnych próbach ciśnieniu, co ma symulować deszcz i
coraz silniejszy wiatr. Standardowe, współczesne okna mogą pochwalić się wynikiem na poziomie
1600 Pa (co zapisuje się niekiedy także jako E 1600), a referencyjne produkty OknoPlus (Reveal oraz
Reveal Slide) osiągają bezkonkurencyjny pułap 2250 Pa (E 2250) O klasie wodoszczelności okna
decyduje wiele czynników. Jest ona tym wyższa, im lepszej jakości jest wykonanie (im precyzyjniej
okno jest złożone), ale także im lepsze są poszczególne części składowe produktu. Znaczenie ma tu
przede wszystkim klasa profilu, rodzaj okuć i uszczelek.

1W–4W >>> przepuszczalność powietrza
Taki parametr to nic innego, jak poziom szczelności okna. Im jest ono bardziej szczelne (4W), tym
cieplej jest w pomieszczeniu, ale tym gorsze jest jednocześnie jego wentylowanie, co również ma
znaczenie. Najmniej szczelne okno (1W) umożliwia wentylację wnętrza, ale powoduje jednocześnie,
że w środku jest zimniej. Wysoki poziom szczelności powinny zapewniać przede wszystkim okna
montowane w tych strefach, gdzie mocniej wieje oraz konstrukcje tarasowe (jak Reveal Slide).
Produkty OknoPlus cechuje przepuszczalność powietrza na poziomie 4W i 3W.

Lt >>> współczynnik przenikania światła
To parametr okienny odnoszący się tylko do szyby, wyrażany w procentach. Im jest on wyższy, tym
lepiej (zwłaszcza jesienią i w zimie, kiedy dotkliwie odczuwa się na co dzień deficyt słońca w
rodzimym klimacie), bo oznacza to, że więcej światła naturalnego dostaje się do wnętrza przez dane
okno. W produktach OknoPlus stosuje się szyby (ECLAZ) z przenikalnością na poziomie 77%. Okno
nie zatrzymuje światła (i – co także istotne – nie zniekształca go), pozwala mu swobodnie wypełnić i
doświetlić wnętrze, poprawiając tym samym samopoczucie domowników, których bez dostatecznej
ilości światła o tej porze roku mogłaby dopaść „jesienna depresja”, co wcale nie jest w polskim
klimacie rzadką przypadłością.

G >>> przepuszczalność energii słonecznej
G jest parametrem znanym także pod nazwą solar faktor, który – podobnie jak poprzedni – dotyczy



szyby okiennej. Im jego wartość (wyrażana w procentach) jest wyższa, tym więcej ciepła słonecznego
przenika przez okno do wnętrza, co zimą i jesienią jest oczywiście bardzo pożądane. Szkło nagrzane
promieniami słonecznymi oddaje ciepło do pomieszczenia, wpływając tym samym na temperaturę w
środku i... rachunki za ogrzewanie. Okna oferowane przez OknoPlus wyposażone są w pakiety
szybowe ECLAZ, których współczynnik przepuszczalności energii kształtuje się na poziomie 60% (vs
standardowe pięćdziesiąt kilka).

Rw >>> współczynnik tłumienia hałasu
Ten parametr, choć może nieco mniej niż inne, istotny akurat w okresie jesienno-zimowym, również
nie jest bez znaczenia. Izolacyjność akustyczna mówi o tym, czy dane okno zapewnia w domu ciszę,
czy niekoniecznie. Powinno się na nią zwracać szczególną uwagę przy wyborze okien do domu lub
mieszkania zlokalizowanego w centrum miasta, przy ruchliwej ulicy lub głośnej z innego powodu
okolicy (na przykład ze względu na bliskość lotniska). Rw podaje się w decybelach. Im wartość
współczynnika jest wyższa, tym lepiej dane okno zabezpiecza przed hałasem z zewnątrz. W spokojnej
okolicy za miastem wystarcza zazwyczaj okno o Rw 32 dB, ale tam, gdzie jest naprawdę głośno,
potrzeba nawet dwukrotnie więcej „mocy” tłumienia dźwięków. Wśród propozycji OknoPlus są okna
przystosowane również do tych najtrudniejszych warunków akustycznych (70-90 dB).

RC1-RC6 >>> klasa zabezpieczeń okna
I na koniec – dla porządku, jeszcze jeden parametr – ważny przez cały rok, szczególnie podczas
nieobecności domowników (wyjazdy na święta, ferie zimowe etc.), czyli zabezpieczenie
antywłamaniowe okna. Dotyczy okuć i wskazuje poziom odporności na włamanie. RC1 stawia
najmniejszy opór, RC6 największy. W budownictwie jednorodzinnym standardowo stosuje się RC2,
które zestawia się z systemem alarmowym.  
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