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wytycznych nie zwalnia użytkownika z odpowiedzialności za własne działania. Według dotychczasowych danych ich 
przestrzeganie zapewnia jednak rzetelne wykonanie techniczne. Jakiekolwiek roszczenia dochodzone przed sądem 
w stosunku  do DAFA z tytułu stosowania niniejszej publikacji są wykluczone.
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PRZEDMOWA DO POLSKIEGO OPRACOWANIA

Niniejsza publikacja: Szczelność połączeń w lekkiej obudowie konstrukcji stalowych jest kolejnym opracowa-
niem Stowarzyszenia DAFA z zakresu fizyki budowli w następstwie wydanych w poprzednim roku wytycznych pt.: 
Jednopowłokowy dach wykonany ze stalowych blach fałdowych z wierzchnią izolacją cieplną i uszczelnieniem  
– kiedy potrzebna jest bariera pary wodnej?

Kontynuując cykl wydawniczy, Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA konsekwentnie reali-
zuje swą misję, jaką jest podniesienie jakości specjalistycznych robót budowlanych poprzez określenie standardów ich 
wykonania. 

Przedłożone Państwu wytyczne składają się z dwóch części. Pierwsza jest tłumaczeniem opracowania IFBS, osa-
dzonym w niemieckich realiach normowych. Z uwagi na zmiany, które nastąpiły od momentu wydania publikacji, zwią-
zane z ujednoliceniem norm i przepisów w krajach Unii Europejskiej, publikację rozszerzono o drugą część stanowiącą 
suplement, omawiający w bardziej szczegółowy sposób zagadnienia związane z zastosowanymi materiałami w odnie-
sieniu do obowiązujących norm i przepisów na rynku polskim.

Suplement opisuje działania Unii Europejskiej w zakresie wdrażania nowych rozwiązań w celu ograniczenia zuży-
cia energii ze źródeł nieodnawialnych, sygnalizując tym samym nadchodzące w Polsce zmiany, związane z poprawą 
izolacyjności, szczelności i trwałości styków budowlanych. Opracowanie wskazuje na różnorodność produktów uszczel-
niających bez wskazania na konkretnego producenta i ma stanowić pomoc w doborze materiału do uszczelnień pod 
względem jego właściwości, charakteru pracy i konkretnego zastosowania.
 

DAFA w swoich opracowaniach stara się określić standardy pozwalające wszystkim uczestnikom procesu budowla-
nego: inwestorowi, projektantowi, wykonawcy, inspektorowi nadzoru oraz na końcu użytkownikowi na operowanie tymi 
samymi określeniami i parametrami. Cel taki przyświeca wszystkim wydanym przez Stowarzyszenie DAFA publikacjom, 
których lista znajduje się na ostatniej stronie okładki.

Nasze publikacje są opracowaniami skierowanymi do inżynierów i techników, zajmujących się produkcją, monta-
żem oraz odbiorem i eksploatacją lekkich obudów ścian i dachów. Liczymy na Państwa uwagi na temat formy, zakresu 
dotychczasowych opracowań, a także oczekiwań, jakie powinny one spełniać, aby były bardziej przydatne w Państwa 
codziennej pracy.

dr inż. Paweł Fiszer
mgr Katarzyna Krawiecka

Stowarzyszenie DAFA
ul. Cygana 4
45-131 Opole
biuro@dafa.com.pl
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1. Informacje ogólne

Uszczelnianie styków budowlanych oraz spoin między 
elementami konstrukcyjnymi jest niezbędne w celu za-
chowania szczelności zewnętrznej poszycia budynku lub 
elementów na całej długości.

Konieczność istnienia szczelnego poszycia zewnętrzne-
go budynku jest podyktowana fizyką budowli. Powinno 
ono gwarantować, że warstwa oddzielająca klimat po-
mieszczenia od klimatu zewnętrznego jest technicznie 
nieprzepuszczalna dla powietrza, a ponadto stanowi ba-
rierę dla dyfuzji pary wodnej. 

Ciepło może uchodzić przez szczeliny z ogrzewanych 
pomieszczeń drogą przewodzenia przez materiały 
uszczelniające (transmisji) lub przez unoszenie wraz ze 
strumieniem powietrza (konwekcja). W celu zmniejsze-
nia strat ciepła w drodze transmisji, uszczelnienie powin-
no mieć współczynnik przenikania ciepła przynajmniej 
równy współczynnikowi, jaki posiadają przylegające do 
szczeliny elementy budowlane.

Jeżeli budynek jest wystawiony na działanie wiatru, to 
między mikroklimatem pomieszczenia i zewnętrznym 
parciem wiatru na budynek powstaje różnica ciśnień. 
Wskutek tego powietrze przedostaje się przez nieszczel-
ne spoiny do środka, co prowadzi do ochłodzenia powie-
trza wewnątrz pomieszczenia. Ponadto ruch powietrza 
odczuwany jest w strefie spoiny jako przeciąg. Przepusz-
czalność powietrza (szczelność wiatrowa) dla szczelin 
określona została współczynnikiem infiltracji powietrza 
„a” (zgodnie z normą DIN EN 1026)1. 

Wartość „a” to ilość powietrza w metrach sześciennych, 
jaka przeniknie w ciągu godziny przez 1 metr szczeliny 
przy różnicy ciśnień 1 daPa (10 Pa). 

Ponadto uszczelnienia połączeń zabezpieczają kon-
strukcję przed działaniem nawalnych opadów deszczu 
oraz służą jako izolacja akustyczna, cieplna i ochrona 
przeciwogniowa. Zakłada się, że stosowane w uszczel-
nieniach materiały nie przenoszą żadnych sił w lekkiej 
obudowie konstrukcji stalowych.

Oddziaływania, jakim są poddawane materiały uszczel-
niające, przedstawiono w tabeli nr 1. W trakcie projekto-
wania konstrukcji należy sprawdzić i ocenić wpływ każ-
dego z nich.

Z oddziaływań  wymienionych w tabeli nr 1 wynikają wy-
mogi, jakie są stawiane materiałom uszczelniającym, któ-
re zestawiono w tabeli nr 2.    

Informacje zawarte w poniższych rozdziałach dotyczą 
najczęściej stosowanych materiałów. W przypadku uży-
cia innych materiałów należy wziąć pod uwagę wytyczne 
zawarte w tabelach nr 1 i 2. Właściwości stosowanych 
materiałów powinny spełniać co najmniej wymagania 
określone w tabeli nr 5.

Przekładki termiczne nie są przedmiotem niniejszego 
opracowania i zostały tu uwzględnione jedynie celem 
uzupełnienia informacji. Podstawowe wymagania odno-
śnie właściwości przekładek termicznych zostały przyto-
czone w tabeli nr 5. Skuteczność ich w każdym przypad-
ku powinna być oceniona indywidualnie.

1 Polskim odpowiednikiem normy DIN-EN 1026 jest  PN-EN 1026.  Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania.

Oddziaływania  
spowodowane czynnikami 

atmosferycznymi

Oddziaływania wywołane 
czynnikami chemicznymi

Oddziaływania wywołane 
ruchami spoin

Oddziaływania wywołane 
innymi  

czynnikami
Deszcz ulewny Substancje  

zanieczyszczające powietrze
Uwarunkowane minimalną 
i maksymalną temperaturą, 
zmiany długości elementu 

budowlanego 

Odporność ogniowa

Siła wiatru Środki do czyszczenia Wzajemne konstrukcyjne 
przemieszczanie się 

przylegających elementów

Obciążenie akustyczne

Promieniowanie  
podczerwone i ultrafioletowe 

Środki ochrony drewna Zmienne ściskanie 
i rozprężanie materiału 
wypełniającego spoinę

Mechaniczne zniszczenie 
wypełnienia spoiny

Występujące naprzemiennie 
zamarzanie i rozmrażanie 

materiałów

Powłoki malarskie „Wydziobanie przez ptaki”

Wahania temperatury

Tabela 1: Obciążenia spoin
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2. Techniki uszczelniania połączeń

Do uszczelniania połączeń używane są następujące gru-
py produktów:
- skompresowane taśmy uszczelniające;
- uszczelki profilowe;
- uszczelniacze akrylowe i silikonowe oraz pianki po-
  liuretanowe i emulsje bitumiczne.

Za powszechnie stosowaną technikę wypełniania po-
łączeń w lekkich konstrukcjach stalowych uznaje się 
uszczelnianie spoin przy użyciu taśm uszczelniających 
i uszczelek profilowych.

3. Taśmy uszczelniające

3.1. Materiał

Taśmy uszczelniające są wykonane na bazie miękkiej 
pianki poliuretanowej o otwartych komórkach, zaimpre-
gnowanej dyspersjami na bazie akrylanów, parafiny chlo-
rowanej lub dyspersji neoprenowej.

Taśmy te zmieniają swoje właściwości w zależności od 
stopnia, w jakim zostały skompresowane w konkretnym 
przypadku ich zastosowania. Stopień skompresowania 
taśm uszczelniających mających spełnić konkretne wy-
magania jest określony przez producenta i u każdego 
wytwórcy taśm może być różny.

Zazwyczaj informacje o taśmach uszczelniających poda-
wane są w następującej formie:
 szerokość taśmy /szerokość szczeliny (mm)
np. informacja: 25 / 3-9 oznacza, że taśma ma szerokość 
25 mm i może być stosowana w szczelinach od 3 do 9 
mm, spełniając przy tym warunki dla grupy obciążeniowej 
GO1 według normy DIN 18542.  

W przypadku małego skompresowania, taśma uszczel-
niająca służy jedynie jako izolacja termiczna. Współczyn-
nik przewodzenia ciepła taśm wykonanych z miękkiej 
pianki PUR wynosi od ok. λ=0,035 do 0,05 W/(m·K).  
W tym przypadku taśma nie zapewnia żadnej szczelno-
ści połączenia.

Również dobór odpowiednich łączników [6] gwarantuje 
trwałość połączenia wymaganą do uszczelnienia spoin. 

Taśma uszczelniająca wraz z łącznikiem tworzą zestaw 
uszczelniający. Odległość zestawu należy dopasować 
w zależności od sztywności łączonych elementów i ro-
dzaju użytej taśmy. Możliwe jest też użycie innych ma-
teriałów, o ile spełniają one wymogi określone w normie 
DIN 18542.

2 Brak jednoznacznego odpowiednika w polskich normach.
3 Brak jednoznacznego odpowiednika w polskich normach.
4 Polskim odpowiednikiem  normy DIN EN 1027 jest norma PN-EN 1027.  Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania.
5 Brak jednoznacznego odpowiednika w polskich normach.
6 Norma DIN 4102-1 została zastąpiona normą DIN-EN 13501-1. Polskim odpowiednikiem jest norma PN-EN 13501-1. Klasyfikacja ogniowa wyrobów  
  budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

Wymogi normowe 
wynikające z fizyki budowli

Wymogi wynikające  
z pracy budowli

Wymogi wynikające  
z warunków montażu

Wymogi wynikające  
z rachunku ekonomicznego

Izolacja cieplna
(EnEV/DIN 4108)2

Przenoszenie elastycznych 
odkształceń przez materiały 
uszczelniające, wynikające 
z ruchów przylegających 

materiałów konstrukcyjnych

Montaż uszczelnienia 
konstrukcji stalowych 

uwarunkowanych  
czynnikami  

atmosferycznymi

Niskie koszty materiału  
i montażu uszczelnienia

Szczelność na parcie wiatru 
(EnEV/ DIN 4108,  

DIN EN 1026)1

Elastyczna kompensacja  
różnych naprężeń przez 

uszczelnienie

Przejęcie przez  
uszczelnienie tolerancji 

wykonania przylegających 
elementów budowlanych

Brak wymogu konserwacji 
uszczelnienia

Izolacja akustyczna 
(DIN 4109)3

Uwzględnienie  
statycznych uwarunkowań 
wynikających z liniowości  
i rowkowania łączonych 

powierzchni 

Długoletnia funkcjonalność 
uszczelnienia

Izolacja przeciwwilgociowa  
(DIN EN 1027)4

Odporność na zmiany  
temperatury (DIN 18542)5

Odporność ogniowa 
materiałów (DIN 4102-1)6

Tabela 2: Wymagania dotyczące materiałów do uszczelniania połączeń
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3.2. Formy dostawy

Taśmy uszczelniające są dostarczane w dwóch posta-
ciach.
Wstępnie skompresowane taśmy są nawijane na rolkę i po-
siadają z reguły warstwę samoprzylepną. Po rozwinięciu 
z rolki i przycięciu na długość, taśma może zostać przykle-
jona do jednej z powierzchni bocznych spoiny do momentu 
montażu następnego elementu. Taśma uszczelniająca stop-
niowo rozpręża się w szczelinie i ją wypełnia.

Alternatywą dla takiej aplikacji jest montaż taśmy uszczel-
niającej do istniejącej już szczeliny, gdzie następuje jej 
rozprężenie.

Prędkość rozprężania się impregnowanych taśm uszczel-
niających jest mocno uzależniona od temperatury. W wy-
sokich temperaturach taśma uszczelniająca rozpręża się 
o wiele szybciej niż w niskich.

Aby uszczelnić połączenie taśmą o określonym rozmiarze 
powinniśmy przygotować prace tak, aby dopasować spo-
sób montażu do istniejących temperatur. Taśmy uszczel-
niające należy przechowywać w stanie suchym. Oblodzo-
ne taśmy uszczelniające nie nadają się do montażu.

Typowym zastosowaniem nieskompresowanych taśm 
uszczelniających jest np. ich aplikacja w połączeniach 
elementów sandwiczowych. 

W celu zabezpieczenia prawidłowej obróbki podczas 
produkcji taśm uszczelniających, muszą one być tak wy-
konane, aby wytworzone zostało w nich jednolite naprę-
żenie.

Skompresowanie taśm uszczelniających podczas mon-
tażu jest uzależnione od docisku taśmy przez montaży-
stów następnym elementem.

Poprzez stałe kontrolowanie szerokości szczelin mon-
tażowych i wymiarów budowlanych zapewniamy sobie 
osiągnięcie równomiernych postępów w pracach. Zaleca 
się stosowanie przy montażu płyt narzędzi pomocniczych 
(np. pasów lub urządzeń do równomiernego ściskania 
płyt).
Konieczna jest dobra impregnacja taśm uszczelniających 
po to, aby już podczas magazynowania nie dopuścić do 
wchłaniania przez nie wody.

3.3. Właściwości taśm uszczelniających

Konstrukcje styków muszą być trwale szczelne, w stop-
niu, w jakim pozwala na to aktualny postęp techniki [8] 
(EnEV - Rozporządzenie w sprawie oszczędnego gospo-
darowania energią).
Wymagania dotyczące taśm uszczelniających opisano 
w normie DIN 18542 (wydanie: styczeń 1999 r.).
W w/w normie zdefiniowano wymagania dla grup obcią-
żeniowych, które podano w tabeli nr 3.

Właściwości Grupa obciążeniowa
GO1 GO2

Współczynnik infiltracji powietrza szczeliny – a przy 10 Pa ≤ 0,1 m³/(h*m* (daPa)n) ≤ 0,1 m³/(h*m* (daPa)n)

Szczelność na wodę opadową szczeliny przy różnicy ciśnień ≥ 600 Pa ≥ 300 Pa

Szczelność na wodę opadową połączeń krzyżowych spoiny przy 
różnicy ciśnień

≥ 600 Pa brak wymogów

Odporność na zmiany temperatury -200C do +800C -200C do +600C

Odporność na oddziaływanie światła i wilgoci musi być zapewniona brak wymogów

Tolerancja na przylegające materiały budowlane do +800C do +600C

Klasa odporności ogniowej materiału zgodnie z DIN 4102-1 B1 B2

Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej µ7 ≤ 100 ≤ 100

Rodzaj obciążenia Grupa obciążeniowa
GO1 GO2

Odporność na oddziaływanie 
czynników atmosferycznych 

bezpośrednie nie dotyczy

Odporność na ulewny deszcz duża niewielka

Odporność na tworzenie się 
wody kondensacyjnej

wysoka niewielka

Odporność na oddziaływanie 
wilgotnego powietrza

długotrwała długotrwała

Szczelność wiatrowa normalna normalna

Tabela 3: Grupy obciążeń według DIN 18542

Tabela 4: Wymogi dotyczące impregnowanych taśm uszczelniających według DIN 18542

7 Szerszy opis współczynnika oporu dyfuzyjnego µ dla pary wodnej podano w suplemencie 4.02 Fizyka budowli.  Szczelność połączeń w lekkiej 
  obudowie konstrukcji stalowych.
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W sytuacji bezpośredniego oddziaływania czynników 
atmosferycznych, taśmy uszczelniające stosowane 
w budownictwie muszą spełniać warunki z grupy obcią-
żeniowej GO1. W lekkich konstrukcjach stalowych jest 
to raczej rzadki przypadek, ponieważ taśmy uszczelnia-
jące są przeważnie montowane między blachami i są 
przez nie osłonięte, w wyniku czego nie są narażone 
na bezpośredni wpływ czynników atmosferycznych. W 
tabeli nr 4 przedstawiono wymogi dotyczące taśm na-
rażonych na bezpośrednie działanie warunków atmos-
ferycznych (grupa obciążeń GO1) oraz na które nie 
oddziałują bezpośrednio warunki atmosferyczne (grupa 
obciążeń GO2).

Taśmy uszczelniające, spełniające wymogi dla grupy ob-
ciążeniowej GO1, mogą być stosowane do wykonywa-
nia połączeń budowlanych w budynkach do 100 metrów 
wysokości nad poziomem terenu. Grupa obciążeniowa 
GO2 dopuszcza wykonywanie połączeń budowlanych 
w budynkach do 20 metrów wysokości. Norma DIN 
18542 przewiduje odnośne procedury kontrolne dla tych 
produktów.

3.4. Wskazówki konstrukcyjno-montażowe

Taśmy zwinięte w rolki są wstępnie ściśnięte na czas 
magazynowania, transportu i przygotowania przed mon-
tażem. W wyniku silnego skompresowania wydłuża się 
czas rozprężania taśmy. Należy zwrócić uwagę na do-
puszczalny okres magazynowania.

W przypadku szerokich szczelin, np. przy uszczel-
nianiu metalowych obróbek cokołowych do podwali-
ny betonowej, taśmę uszczelniającą należy zawsze 
przyciąć na długość o 1 cm większą niż długość spo-
iny. Na stykach taśm, na długości, końce są przycina-
ne prosto i dociskane z lekkim spęcznieniem taśmy8. 
W przypadku połączeń krzyżowych, jedna taśma prze-
chodzi przez połączenie w całości, a dwie pozostałe są 
na swych końcach przycinane prosto i dociskane do 
trzeciej taśmy (przechodzącej w całości przez połącze-
nie krzyżowe) z lekkim spęcznieniem9. W wyniku takiego 
połączenia powstaje złącze krzyżowe na styk, niezawie-
rające żadnych szczelin. 

Przy uszczelnianiu wąskich szczelin pomiędzy cienkimi 
blachami, taśmy łączone są po prostu na zakładkę.

Chociaż sprawdzana jest reakcja taśm uszczelniających 
na oddziaływanie ulewnego deszczu, szczeliny konstruk-
cyjne należy wykonać w taki sposób, aby unikać bez-
pośredniego obciążenia taśmy przez ulewny deszcz ze 
względu na ochronę antykorozyjną uszlachetnionych po-
wierzchni stalowych przylegających do taśmy.

Taśmy uszczelniające powinny być tak umiejscowione, 
aby nie były narażone na oddziaływanie promieni sło-
necznych, a w szczególności oddziaływanie promienio-
wania UV przez zastosowanie odpowiednich obróbek 
blacharskich.

4. Uszczelki profilowe

Uszczelki profilowe występują w postaci taśm lub od-
cinków profili o określonej długości i są dopasowane 
do kształtu blachy. Zadaniem ich jest uszczelnienie fałd 
blach trapezowych i falistych w lekkich konstrukcjach 
stalowych. Są one powszechnie stosowane przy poła-
ciach dachowych w celu uszczelnienia kalenicy i okapu 
oraz przy wykonywaniu obudowy świetlików dachowych.  
W ścianach i elewacji są one stosowane przy zabudowie 
parapetów i okien.  Taśmy poza uszczelnianiem połączeń 
w blachach fałdowych pełnią także funkcję izolacji ter-
micznej i akustycznej. W celu prawidłowego wykonywa-
nia swoich zadań powinny być dopasowane do kształtu 
konkretnego typu blachy.

Uszczelki profilowe wykonane są z miękkiej pianki poli-
etylenowej, która poprzez dodanie domieszki środków 
ogniochronnych spełnia wymagania przynajmniej klasy B2 
zgodnie z normą DIN 4102. Pianka polietylenowa posiada 
strukturę zamknięto-komórkową. Współczynnik przewod-
ności cieplnej λ wynosi 0,040 W/(m·K). Aby uzyskać odpor-
ność taśmy na działanie światła i promieniowania UV do-
datkowo posiada ona jednostronną powłokę aluminiową.

Uszczelki profilowe z usieciowionej  miękkiej pianki poli-
etylenowej powinny być montowane o grubości ≥ 30 mm.
Uszczelki profilowe wykonane z innych materiałów mu-
szą posiadać właściwości i spełniać wymagania określo-
ne w projekcie.

5. Uszczelniacze

5.1. Informacje ogólne

Uszczelniacze wytłaczane z dozowników, stosowane do 
wypełniania spoin narażonych na bezpośrednie oddzia-
ływanie czynników atmosferycznych, wymagają z reguły 
konserwacji.
Uszczelniacze te poddawane są znacznym obciążeniom at-
mosferycznym i mechanicznym (np. wydłużenia spowodo-
wane zmianą temperatury otoczenia). Dlatego uszczelnia-
ne nimi elementy obudowy ze stali posiadają ograniczoną 
trwałość połączenia. Spoiny te należy regularnie kontrolo-
wać i w razie potrzeby naprawiać.
Należy unikać projektowania i wykonywania złączy wyma-
gających konserwacji, ponieważ z doświadczenia wiadomo, 
że okresowe kontrole połączeń nie są przeprowadzane.

Czasami konieczne jest uszczelnienie dwóch nierucho-
mych styków obudowy przy pomocy obróbek blachar-
skich określonych w [6].

Aplikowane uszczelniacze muszą być wtedy zgodne (nie 
mogą wchodzić w reakcję chemiczną) z powierzchniami 
ocynkowanymi, powłokami organicznymi i stalą. W takim 
wypadku należy domagać się od producenta dostarcze-
nia odpowiednich świadectw kontrolnych.

Należy przestrzegać wskazówek producenta dotyczą-
cych stosowania i magazynowania produktów.

8 Szerszy opis podano w suplemencie 4.02 Szczelność połączeń w lekkiej  obudowie konstrukcji stalowych.
9 Szerszy opis podano w suplemencie 4.02 Szczelność połączeń w lekkiej  obudowie konstrukcji stalowych.
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Informacje te zawarte są w karcie technicznej i karcie 
charakterystyki produktu.

5.2. Rodzaje uszczelniaczy

5.2.1. Uszczelniacze silikonowe alkaliczne 

Powszechnie stosowane są masy uszczelniające utwar-
dzane alkalicznie (aminowo). Nie powinno się stosować 
silikonów octanowych, ponieważ wchodzą one w reakcję 
z betonem i stalą. Powierzchnie, na które nakładamy si-
likon powinny być odtłuszczone i zagruntowane zgodnie 
z zaleceniami producenta.

Silikony octanowe rozpoznamy po silnym zapachu „octo-
wym” wydzielanym przez uszczelniacz. Prace z użyciem 
mas uszczelniających powinniśmy wykonywać w po-
mieszczeniach wentylowanych w celu uniknięcia negatyw-
nych skutków dla zdrowia podczas ulatniania się szkodli-
wych substancji w trakcie utwardzania.

Wszystkie alkalicznie sieciujące uszczelniacze mają do-
brą przyczepność do podłoży zawierających cement. Na 
jasnych lakierach możliwe jest lekkie zżółknięcie powłoki 
na łączeniu materiałów.

Elastyczność na właściwie przygotowanym podłożu oraz 
po prawidłowym nałożeniu uszczelniacza wynosi do 25%.

Należy unikać uszczelniania spoin o dużych szeroko-
ściach, ponieważ istnieje ryzyko powstawania pęche-
rzyków i możliwość powstawania kanalików kapilarnych 
w strukturze uszczelniacza.

Zamalowanie spoiny nie jest możliwe.

5.2.2. Uszczelniacze akrylowe dyspersyjne

Utwardzanie dyspersyjnych uszczelniaczy akrylowych 
następuje przez odparowywanie wody w wyniku czego 
powstaje substancja odporna na starzenie się, czynniki 
atmosferyczne i promieniowanie UV. Podczas reakcji 
utwardzania następuje duży ubytek masy (zanikanie ma-
teriału uszczelniającego). Elastyczność końcowa mate-
riału jest dosyć niska.
Siły przywierania (adhezji) występujące w styku zale-
żą od rodzaju występujących powierzchni. Akryl nadaje 
się głównie do spajania powierzchni szorstkich i chłon-
nych. Poprzez odpowiednie gruntowanie, niektóre akryle 
można stosować również na gładkich, niechłonnych po-
wierzchniach metalowych.

Materiał nie może być stosowany do spoin dylatacyjnych 
oraz do łączenia powierzchni szklanych narażonych na 
trwałe obciążenia wilgocią. Materiał może być poddawany 
tylko nieznacznym obciążeniom rozciągającym.

Uszczelniacz może być pokrywany farbami.

5.2.3. Uszczelniacze akrylowe rozpuszczalnikowe

Istotna różnica pomiędzy akrylami rozpuszczalnikowymi, 
a akrylami dyspersyjnymi kryje się w wyjściowej bazie 
składu chemicznego. Jako ciekła, a następnie lotna faza, 
w trakcie utwardzania zamiast wody stosowane są roz-

puszczalniki organiczne. Po odpowiednim przygotowaniu 
powierzchni i prawidłowym nałożeniu uszczelniacza siła 
spójności z przylegającymi materiałami jest zadawalająca.

Możliwość stosowania produktu jest w dużym stopniu 
uzależniona od temperatury. Wrażliwość gotowej spoiny 
na temperaturę jest większa niż w przypadku akryli dys-
persyjnych.

Zarówno uszczelniacze akrylowe dyspersyjne, jak rów-
nież rozpuszczalnikowe, są wrażliwe na wodę. Akryli 
rozpuszczalnikowych nie wolno wystawiać na trwałe ob-
ciążenie wilgocią lub stosować w strefie przypodłogowej.

5.2.4. Uszczelniacze bitumiczne

Stosowane na zimno uszczelniacze bitumiczne wykazu-
ją z reguły dobrą tolerancję dla materiałów organicznych 
i ocynkowanych, mogą jedynie wykazywać złą tolerancję 
do stopów cynkowo-tytanowych, co wyraża się w przy-
spieszonej korozji cynku.

Uszczelniacze bitumiczne mają dobrą przyczepność, za-
równo do powierzchni porowatych, jak również do meta-
lowych powierzchni gładkich.

Produkty te odznaczają się trwałą plastycznością i mają 
właściwości tiksotropowe tzn. w przypadku ruchów spoiny 
uszczelniacz bitumiczny poddaje się tym ruchom bez opo-
rów a następnie ponownie powierzchniowo utwardza się.  

5.2.5. Pianki poliuretanowe

Pianki poliuretanowe można stosować tylko do ociepla-
nia w strefach osłoniętych przed bezpośrednim oddziały-
waniem czynników atmosferycznych. Boczne powierzch-
nie spoin mogą wykazywać jedynie niewielkie przesunię-
cia w względem siebie, aby uniknąć odspojenia się od 
brzegów szczeliny. Ponieważ zazwyczaj nie można unik-
nąć pęknięć w samej piance, spowodowanych ruchami 
termicznymi przylegających elementów budowlanych, 
należy wykonać dodatkowe zabezpieczenie połączenia 
w celu zapewnienia koniecznej szczelności przed dyfuzją 
pary wodnej. 

Z powyższego wynika, że szeroko rozpowszechniona 
metoda wypełniania spoin pianką poliuretanową w lek-
kich konstrukcjach stalowych nie wystarcza do prawidło-
wego wykonania uszczelnienia spoiny.

6. Propozycje rozwiązań konstrukcyjnych

Zawarte w dalszej części opracowania rysunki prezentują 
liczne typowe konstrukcje, w których przedstawiono wy-
pełnianie spoin taśmami uszczelniającymi. Odnoszą się 
one wyłącznie do podstawowych typów styków i umiej-
scowienia taśm uszczelniających w spoinie. Inne zakresy 
tematyczne, jak na przykład techniki mocowania, kwestie 
powłok itd., nie są głównym przedmiotem tego opraco-
wania. Uszczelnienie taśmami pomiędzy elementami 
budowlanymi oraz właściwe ich funkcjonowanie po za-
montowaniu będzie zagwarantowane tylko w przypadku 
odpowiedniej kompresji (ściśnięcia) taśmy w szczelinie. 
Minimalne odstępy montażowe określono w [9], [10], [11], 



ID 4.02 9

[12] i [13]. Przedstawione w rysunkach elementy złącz-
ne (nity lub wkręty z podkładkami lub bez) należy trak-
tować tylko jako przykład. Rozwiązaniem alternatywnym 
dla przedstawionych na rysunkach kołków rozporowych 
może być wykonanie mocowania przy pomocy umiesz-
czonych w betonie szyn kotwiących.

Z dostępnej na rynku szerokiej oferty wybrano kilka ro-
dzajów taśm uszczelniających, przy pomocy których 
możliwe jest przedstawienie typowych rozwiązań dla lek-
kich obudów hal stalowych.

Rodzaje taśm uszczelniających wyszczególniono 
i opisano w tabeli nr 5.
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Polskie odpowiedniki norm cytowanych 
w opracowaniu 
 
[1] PN-EN 1026. Okna i drzwi. Przepuszczalność 

powietrza. Metoda badania.

[2] Brak jednoznacznego odpowiednika w polskich 
normach.

[3] Brak jednoznacznego odpowiednika w polskich 
normach.

[4] PN-EN 1027. Okna i drzwi. Wodoszczelność. 
Metoda badania.

[5] Brak jednoznacznego odpowiednika w normach 
polskich.

[6] PN-EN 13501-1. Klasyfikacja ogniowa wyrobów 
budowlanych i elementów budynków. Część 
1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na 
ogień.

Szerszy opis wymagań normowych wynikających z fi-
zyki budowli podano w suplemencie: „Fizyka budowli. 
Szczelność połączeń w lekkiej obudowie konstrukcji 
stalowych”.
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Tabela 5: Typy taśm uszczelniających stosowanych w lekkiej obudowie konstrukcji stalowych
Uwaga:    Należy przestrzegać zaleceń producenta w zakresie stosowania taśm

8. Typy taśm uszczelniających stosowanych w lekkiej obudowie konstrukcji stalowych



ID 4.0212



ID 4.02 13

9. Detale połączeń konstrukcji 
dachów z płytami warstwowymi



ID 4.0214



ID 4.02 15

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: styk poprzeczny

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.1.1

minimalna zakładka w zależności od spadku 

dachu ≥ 200 mm

≥ 85 mm 

minimalna szerokość podparcia

połączenie konstrukcyjne 
można wykonać w dolnej
i górnej półce

2 x Typ 2 
(min. szerokość 15 mm)

3 mm uszczelka 
dystansowa b ≥ 40 mm 
np. Typ 7

2 x Typ 1, 
14/3-9 
lub taśmą do 
uszczelniania spoin, 
analogicznie uszczelnić 
styki podłużne



ID 4.0216

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: styk poprzeczny

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.1.2

połączenie konstrukcyjne 
można wykonać w dolnej  
i górnej półce

pianka poliuretanowa 
lub wełna mineralna, 
zagęszczona

2 x Typ 2 
(min. szerokość 15 mm)

3 mm uszczelka 
dystansowa b ≥ 40 mm 
np. Typ 7 

Typ 1a, 14/3-9

szczelinę podłużną płyty 
warstwowej w obszarze 
taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą 
uszczelniającą

Typ 1, 
14/3-9

minimalna zakładka w zależności od spadku 

dachu ≥ 200 mm

≥ 100 mm minimalna  

szerokość podparcia



ID 4.02 17

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: styk podłużny

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.2

*) przy spadku dachu < 7° lub stosować się do wskazań producenta płyt warstwowych

*) Typ 2, 30/2

taśma uszczelniająca fabrycznie
nałożona na płytę warstwową



ID 4.0218

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: połączenie ze ścianą

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.3.1

zakładka poprzeczna

izolacja

Typ 1, 
14/3-9 nakleić na 
krawędź styku

Typ 2, 
30/2

Typ1, 
14/3-9

kształtka złącza zakładkowego
uszczelniacz typ 4

pianka poliuretanowa lub wełna mineralna, zagęszczona



ID 4.02 19

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: połączenie ze ścianą

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.3.2

zakładka poprzeczna

izolacja

Typ 1, 
14/3-9 nakleić na 
krawędź styku

Typ 2, 
30/2

Typ1, 
14/3-9

kształtka złącza zakładkowego
uszczelniacz typ 4

pianka poliuretanowa lub wełna 
mineralna, zagęszczona



ID 4.0220

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: obróbka blacharska ściany szczytowej

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.4.1

zakładka poprzeczna

Typ 1, 
14/3-9
nakleić na krawędź styku

pianka poliuretanowa  
lub wełna 
mineralna,  
zagęszczona

szczelinę podłużną płyty 
warstwowej w obszarze 
taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą 
uszczelniającą

Typ 2, 
30/2

Typ1, 
14/3-9



ID 4.02 21

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: obróbka blacharska ściany szczytowej

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.4.2

zakładka poprzeczna

Typ 1, 
14/3-9
nakleić na krawędź styku

Typ 2, 
30/2

Typ 1, 
14/3-9

szczelina  
≥ 3 mm

pianka poliuretanowa  
lub wełna 
mineralna,  
zagęszczona

szczelinę podłużną płyty 
warstwowej w obszarze 
taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą 
uszczelniającą



ID 4.0222

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: obróbka blacharska ściany szczytowej

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.5.1

zakładka poprzeczna

szczelinę podłużną płyty 
warstwowej w obszarze 
taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą 
uszczelniającą

pianka poliuretanowa 

Typ 1, 
14/3-9 
nakleić na krawędź styku

Typ 2, 
30/2

Typ 1, 
14/3-9



ID 4.02 23

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: obróbka blacharska ściany szczytowej

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.5.2

zakładka poprzeczna

szczelina  
≥ 3 mm

szczelinę podłużną płyty 
warstwowej w obszarze 
taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą 
uszczelniającą

pianka poliuretanowa 
lub wełna mineralna, 
zagęszczona

Typ 1, 
14/3-9 
nakleić na krawędź styku

Typ 2, 
30/2

Typ 1, 
14/3-9



ID 4.0224

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: obróbka blacharska ściany szczytowej

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.6.1

zakładka poprzeczna

występ dachu 

pianka poliuretanowa 
lub wełna mineralna, 
zagęszczona

Typ 1, 
14/3-9 
nakleić na krawędź styku

Typ 2, 
30/2

Typ 1, 
14/3-9



ID 4.02 25

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: obróbka blacharska ściany szczytowej

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.6.2

zakładka poprzeczna

szczelinę podłużną płyty warstwowej 
w obszarze taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą uszczelniającą

Typ 1, 
14/3-9 
nakleić na krawędź styku

pianka poliuretanowa 
lub wełna mineralna, 
zagęszczona

występ dachu 

Typ 1, 
14/3-9

Typ 2, 
30/2



ID 4.0226

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: obróbka blacharska ściany szczytowej

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.6.3

zakładka poprzeczna

pianka poliuretanowa 
lub wełna mineralna, 
zagęszczona

szczelinę podłużną płyty warstwowej 
w obszarze taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą uszczelniającą

szczelina ≥ 3 mm

występ dachu

Typ 1, 
14/3-9 
nakleić na krawędź styku

Typ 2, 
30/2

Typ 1, 
14/3-9



ID 4.02 27

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: rynna okapowa

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.7.1

szczelinę podłużną płyty warstwowej w obszarze taśmy 
uszczelniającej uszczelnić masą uszczelniającą

Przekładka dystansowa pomiędzy 
obróbką blacharską rynny a uchwytem 
rynny 2 x 3 mm, szer. b≥60mm np. Typ 7

nakleić na krawędzi styku 
poprzecznego profilu 
podwieszającego Typ 1, 14 /3-9 

Typ 5, d=3,0 mm; b=60 mm lub pianka 
poliuretanowa albo wełna mineralna, 
zagęszczona

Typ 1, 14/3-9 szczelinę podłużną płyty 
warstwowej w obszarze taśmy  
uszczelniającej uszczelnić masą  
uszczelniającą

Typ 1, 
14/3-9 



ID 4.0228

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: rynna okapowa

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.7.2

Typ 1, 
20/3-9 szczelinę podłużną płyty warstwowej w obszarze taśmy 

uszczelniającej uszczelnić masą uszczelniającą

szczelinę podłużną płyty warstwowej w obszarze taśmy 
uszczelniającej uszczelnić masą uszczelniającą

pianka poliuretanowa lub wełna mineralna, zagęszczona

Typ 1, 14/3-9



ID 4.02 29

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: rynna okapowa

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.8.1

zakładka poprzeczna

Typ 1, 
14/3-9 
nakleić na krawędź styku

Typ 1, 
14/3-9 

szczelinę podłużną płyty 
warstwowej w obszarze taśmy 
uszczelniającej uszczelnić masą 
uszczelniającą

szczelinę podłużną płyty 
warstwowej w obszarze taśmy 
uszczelniającej uszczelnić masą 
uszczelniającą

a) PE-taśma z miękkiej pianki polietylenowej
b) PU-pianka poliuretanowa
c) wełna mineralna, zagęszczona



ID 4.0230

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: rynna okapowa

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.8.2

zakładka poprzeczna

szczelina*)  ≥ 3 mm

Typ 1, 
14/3-9 
nakleić na krawędź styku

Typ 1, 
14/3-9 

*) na stykach podłużnych po konsultacji z producentem pozostawić 
ewentualnie 3-5 cm nienacięte 

a) PE-taśma z miękkiej pianki polietylenowej
b) PU-pianka poliuretanowa
c) wełna mineralna, zagęszczona

szczelinę podłużną płyty 
warstwowej w obszarze taśmy 
uszczelniającej uszczelnić 
masą uszczelniającą

szczelinę podłużną płyty 
warstwowej w obszarze taśmy 
uszczelniającej uszczelnić 
masą uszczelniającą



ID 4.02 31

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: kalenica

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.9.1

styk dolnej blachy kalenicy       
Typ 1, 14/3-9 nakleić  
na krawędzi styku obróbek

2 x uszczelki profilowe  
od zewnątrz pokryte 
aluminium

pianka poliuretanowa  
lub wełna mineralna, 
zagęszczona

spoiny podłużne  
płyt warstwowych  
uszczelnić uszczelniaczem  
lub taśmą uszczelniającą

zewnętrzna blacha kalenicy ze 
złączem zakładkowym ≥ 5 cm
taśma uszczelniająca Typ 1, 
14/1-4 połączenie taśm wykonać 
na górnej półce

dolną półkę wygiąć do góry

Typ 1, 
14/3-9 



ID 4.0232

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: kalenica

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.9.2

styk dolnej blachy kalenicy        
Typ1, 14/3-9 nakleić na krawędzi 
styku obróbek

spoiny podłużne płyt  
warstwowych uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą

zewnętrzna blacha kalenicy  
ze złączem zakładkowym ≥ 5 cm 
taśma uszczelniająca Typ 1, 
14/1-4 połączenie taśm wykonać
na górnej półce 

pianka poliuretanowa

uszczelka profilowa

blacha uzębiona dolną półkę  
wygiąć do góry

Typ 2, 
15/4

Typ 1, 
14/3-9



ID 4.02 33

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: dach jednospadowy

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.10.1

zakończenie dachu jednospadowego 
obróbką blacharską na styku 
uszczelnić uszczelniaczem

szczelinę podłużną płyty warstwowej 
w obszarze taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą uszczelniającą

dolną półkę wygiąć do góry

2 x uszczelki profilowe  
od zewnątrz pokryte aluminium

2 x Typ 1, 
14/3-9 lub 
18/6-18



ID 4.0234

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: dach jednospadowy

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.10.2

zakończenie dachu jednospadowego obróbką blacharską, 
na styku uszczelnić uszczelniaczem

szczelinę podłużną płyty 
warstwowej w obszarze taśmy 
uszczelniającej uszczelnić masą 
uszczelniającą

uszczelka profilowa 

blacha uzębiona 

Typ 2, 
15/4

2 x Typ 1, 
14/3-9  
lub 18/6-18

dolną półkę wygiąć do góry



ID 4.02 35

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: dach jednospadowy

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.11.1

zakładka poprzeczna

zakończenie dachu jednospadowego 
obróbką blacharską, na styku 
uszczelnić uszczelniaczem

szczelinę podłużną płyty warstwowej 
w obszarze taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą uszczelniającą

a) PE-taśma z miękkiej pianki 
polietylenowej
b) PU-pianka poliuretanowa
c) wełna mineralna, zagęszczona

Typ 1, 
14/3-9 
nakleić na krawędź styku

2 x Typ 1, 
14/3-9 

dolną półkę wygiąć do góry 2 x uszczelki profilowe 
od zewnątrz pokryte 
aluminium



ID 4.0236

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: dach jednospadowy

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.11.2

zakończenie dachu jednospadowego obróbką  
blacharską na styku uszczelnić uszczelniaczem

szczelinę podłużną płyty 
warstwowej w obszarze taśmy 
uszczelniającej uszczelnić 
masą uszczelniającą

a) PE-taśma z miękkiej pianki 
polietylenowej
b) PU-pianka poliuretanowa
c) wełna mineralna, zagęszczona

uszczelka profilowa

blacha uzębiona

Typ 2, 
15/4

2 x Typ1, 
14/3-9

dolną półkę wygiąć do góry



ID 4.02 37

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: dach jednospadowy

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.11.3

zakończenie dachu jednospadowego obróbką 
blacharską, na styku uszczelnić uszczelniaczem

2 x uszczelki profilowe  
od zewnątrz pokryte aluminium

dolną półkę wygiąć do góry

szczelina  
≥ 3 mm

a) PE-taśma z miękkiej pianki  
polietylenowej
b) PU-pianka poliuretanowa
c) wełna mineralna, zagęszczona

szczelinę podłużną płyty 
warstwowej w obszarze taśmy 
uszczelniającej uszczelnić 
masą uszczelniającą

2 x Typ1, 
14/3-9



ID 4.0238

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: dach jednospadowy

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.11.4

zakończenie dachu jednospadowego obróbką 
blacharską, na styku uszczelnić uszczelniaczem

szczelinę podłużną płyty 
warstwowej w obszarze taśmy 
uszczelniającej uszczelnić 
masą uszczelniającą

a) PE-taśma z miękkiej pianki 
 polietylenowej
b) PU-pianka poliuretanowa
c) wełna mineralna, zagęszczona

uszczelka profilowa

blacha uzębiona

Typ 2, 
15/4

2 x Typ1, 
14/3-9

dolną półkę wygiąć do góry

szczelina  
≥ 3 mm



ID 4.02 39

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: połączenie kopuły świetlika

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.12

alternatywnie: możliwe wykonanie uszczelnienia  
z przekładką termiczną według zaleceń producenta 
systemu

taśma uszczelniająca fabrycznie  
nałożona na płytę warstwową

*) przy spadku dachu < 7° lub stosować się do 
wskazań producenta płyt warstwowych

kierunek spadku dachu
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Typ 2 *) 
30/2
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Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: połączenie kopuły świetlika

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.13.1

kierunek spadku dachu
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alternatywnie: możliwe wykonanie uszczelnienia  
z przekładką termiczną według zaleceń producenta 
systemu

połączenie konstrukcyjne 
można wykonać w dolnej  
i górnej półce

3 mm taśma dystansowa 
b ≥ 40 mm, n.p. Typ 7

2 x Typ1,  
14/3-9 lub taśmą do 
uszczelniania spoin, 
analogicznie wykonać 
styk podłużny

minimalna zakładka w zależności  

od spadku dachu ≥ 200 mm

minimalna szerokość  

podparcia ≥ 85 mm

2 x Typ 2, 
15/4



ID 4.02 41

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: połączenie kopuły świetlika

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.13.2

kierunek spadku dachu

ki
er
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alternatywnie: możliwe wykonanie uszczelnienia z 
przekładką termiczną według zaleceń producenta 
systemu

minimalna szerokość  

podparcia ≥ 100 mm

minimalna zakładka w zależności  

od spadku dachu ≥ 200 mm

2 x Typ 2, 
15/4

Typ 1, 
14/3-9

pianka poliuretanowa 
lub wełna mineralna, 
zagęszczona

3 mm taśma dystansowa 
b ≥ 40 mm, n.p. Typ 7 
Typ 1a, 14/3-9

połączenie  
konstrukcyjne można 
wykonać w dolnej  
i górnej półce

szczelinę podłużną płyty 
warstwowej w obszarze  
taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą 
uszczelniającą



ID 4.0242

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: połączenie kopuły świetlika

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.14.1

kierunek spadku dachu
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alternatywnie: możliwe  
wykonanie uszczelnienia  
z przekładką termiczną według 
zaleceń producenta systemu

połączenie konstrukcyjne  
można wykonać w dolnej  
i górnej półce

2 x Typ1, 14/3-9 lub taśmą do 
uszczelniania spoin, analogicznie 
wykonać styk podłużny

3 mm taśma dystansowa 
b ≥ 40 mm, n.p. Typ 7

2 x Typ 2 15/4

minimalna zakładka w zależności  

od spadku dachu ≥ 200 mm

minimalna szerokość  

podparcia ≥ 85 mm



ID 4.02 43

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: połączenie kopuły świetlika

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.15.1

taśma uszczelniająca od strony 
świetlika zgodnie z zaleceniem 
producenta świetlika n.p. Typ 1, 
14/3-9

przekładka dystansowa  
z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania  
ciepła U, np. typ 7

zamknięcie styków obudowy 
świetlika taśma uszczelniająca  
Typ 1, 10/1-4

szczelinę podłużną płyty 
warstwowej uszczelnić masą 
uszczelniającą

izolacja termiczna zgodnie  
z obliczeniami cieplnym

obudowę na stykach uszczelnić 
taśmą Typ 1, 10/1-4

dolną półkę wygiąć do góry

2 x uszczelki profilowe  
od zewnątrz pokryte  
aluminium

Typ 1, 
14/3-9



ID 4.0244

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: połączenie kopuły świetlika

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.15.2

przekładka dystansowa  
z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania  
ciepła U, np. typ 7

dolną półkę wygiąć  
do góryblacha uzębiona

szczelinę podłużną płyty warstwowej 
uszczelnić masą uszczelniającą

uszczelka profilowa 
Typ 1, 
14/3-9

Typ 2, 
30/2

izolacja termiczna zgodnie  
z obliczeniami cieplnymi 
obudowę na stykach  
uszczelnić taśmą Typ 1,  
10/1-4

taśma uszczelniająca od strony 
świetlika zgodnie z zaleceniem 
producenta świetlika n.p. Typ 1, 
14/3-9
  zamknięcie styków obudowy     
  świetlika taśma uszczelniająca  
  Typ 1, 10/1-4



ID 4.02 45

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: połączenie kopuły świetlika

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.16.1

taśma uszczelniająca od strony 
świetlika zgodnie z zaleceniem 
producenta świetlika  
n.p. Typ 1, 14/3-9

przekładka dystansowa  
z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania ciepła 
U, np. typ 7

izolacja termiczna zgodnie  
z obliczeniami cieplnymi 
obudowę na stykach uszczelnić 
taśmą Typ 1, 10/1-4

dolną półkę wygiąć  
do góry

przekładka dystansowa 
z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania 
ciepła U, np. typ 7

zamknięcie styków obudowy 
świetlika taśma uszczelniająca 
Typ 1, 10/1-4

2 x uszczelki profilowe od 
zewnątrz pokryte aluminium

szczelinę podłużną płyty warstwowej 
uszczelnić masą uszczelniającą

Typ 1, 
14/3-9



ID 4.0246

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: połączenie kopuły świetlika

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.16.2

taśma uszczelniająca od strony 
świetlika zgodnie z zaleceniem 
producenta świetlika  
n.p. Typ 1, 14/3-9

izolacja termiczna zgodnie  
z obliczeniami cieplnymi

przekładka dystansowa  
z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania  
ciepła U, np. typ 7

obudowę na stykach uszczelnić 
taśmą Typ 1, 10/1-4

dolną półkę wygiąć do góry

szczelinę podłużną płyty warstwowej 
uszczelnić masą uszczelniającą

uszczelka profilowa 

blacha uzębiona

zamknięcie styków obudowy świetlika  
taśma uszczelniająca Typ 1, 10/1-4

przekładka dystansowa  
z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania ciepła 
U, np. typ 7

Typ 2, 
30/2

Typ1, 
14/3-9



ID 4.02 47

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: połączenie kopuły świetlika

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.17

taśma uszczelniająca  
od strony świetlika zgodnie 
z zaleceniem producenta 
świetlika, n.p. Typ 1, 14/3-9

przekładka dystansowa 
z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania 
ciepła U, np. typ 7

izolacja termiczna zgodnie  
z obliczeniami cieplnymi

obudowę na styku  / 
narożniku uszczelnić  
Typ1, 10/1-4

Typ 2, 
30/2

Typ 1, 
14/3-9



ID 4.0248

Płyty warstwowe w konstrukcji dachu

Detal: połączenie kopuły świetlika

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 1.18

taśma uszczelniająca  
od strony świetlika zgodnie 
z zaleceniem producenta 
świetlika, n.p. Typ 1, 14/3-9

przekładka dystansowa 
z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania 
ciepła U, np. typ 7

izolacja termiczna zgodnie  
z obliczeniami cieplnymi

obudowę na styku  / 
narożniku uszczelnić 

Typ 2, 
30/2

2 x Typ 1,  
14/3-9



ID 4.02 49

10. Detale połączeń konstrukcji 
ścian z płytami warstwowymi



ID 4.0250



ID 4.02 51

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Detal: cokół

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.1.1

spoiny podłużne płyt 
warstwowych uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą Typ 1

Typ 1, 
14/3-9 lub 
18//6-18 lub
Typ 1a, 15/3-5 lub 
20/5-9



ID 4.0252

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.1.2

spoiny podłużne płyt 
warstwowych uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą Typ 1

Typ 1, 
14/3-9 lub 
18//6-18 lub
Typ 1a, 
15/3-5 lub 
20/5-9

- układ pionowy płyt -
Detal: cokół



ID 4.02 53

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.1.3

spoiny podłużne płyt 
warstwowych uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą Typ 1

wykonać szczelinę za 
warstwą powłoki osłonowej

a) PE-taśma z miękkiej pianki 
polietylenowej
b) PU-pianka poliuretanowa
c) wełna mineralna, zagęszczona
    uwaga! Izolacja przeciwwilgociowa

Typ 1, 
14/3-9 lub 
18//6-18 lub
Typ 1a, 
15/3-5 lub 
20/5-9

- układ pionowy płyt -
Detal: cokół



ID 4.0254

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.1.4

spoiny podłużne płyt 
warstwowych uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą Typ 1

Typ 1, 
14/3-9 lub 
18//6-18 lub
Typ 1a, 
15/3-5 lub 
20/5-9

- układ pionowy płyt -
Detal: cokół



ID 4.02 55

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.1.5

spoiny podłużne płyt 
warstwowych uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą Typ 1

Typ 1, 
14/3-9 lub 
18//6-18 lub
Typ 1a, 
15/3-5 lub 
20/5-9

- układ pionowy płyt -
Detal: cokół



ID 4.0256

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.2.1

- układ poziomy płyt -
Detal: cokół

Typ 1, 
14/3-9 lub 
18//6-18 lub
Typ 1a, 
15/3-5 lub 
20/5-9



ID 4.02 57

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.2.2

- układ poziomy płyt -
Detal: cokół

Typ 1, 
14/3-9 lub 
18//6-18 lub
Typ 1a, 
15/3-5 lub 
20/5-9



ID 4.0258

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.2.3

- układ poziomy płyt -
Detal: cokół

Typ 1, 
14/3-9 lub 
18//6-18 lub
Typ 1a, 
15/3-5 lub 
20/5-9



ID 4.02 59

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.2.4

- układ poziomy płyt -
Detal: cokół

Typ 1, 
14/3-9 lub 
18//6-18 lub
Typ 1a, 
15/3-5 lub 
20/5-9



ID 4.0260

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.3.1

- układ pionowy płyt -
Detal: narożnik zewnętrzny

zakładka poprzeczna

płyty warstwowe  
ułożone pionowo

a) 2x Typ 1 lub
b) PE-taśma z miękkiej pianki polietylenowej
c) PU-pianka poliuretanowa
d) wełna mineralna, zagęszczona

Typ 1, 
14/2-6 
nakleić na krawędź styku

Typ 1, 
10/2-6 
tylko przy wersji  
wykonania b), c), d)

Typ 1, 
10/2-6



ID 4.02 61

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.3.2

- układ pionowy płyt -
Detal: narożnik zewnętrzny

zakładka poprzeczna

Typ 1, 
14/2-6 
nakleić na krawędź styku

Typ 1, 
10/2-6

Typ 1, 
10/2-6 
tylko przy wersji  
wykonania b), c), d)

płyty warstwowe  
ułożone pionowo

a) 2x Typ 1 lub
b) PE-taśma z miękkiej pianki polietylenowej
c) PU-pianka poliuretanowa
d) wełna mineralna, zagęszczona

szczelina
≥ 3 mm



ID 4.0262

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.3.3

- układ pionowy płyt -
Detal: narożnik zewnętrzny

zakładka poprzeczna

Typ 1, 
14/2-6 
nakleić na krawędź styku

Typ 1, 
10/2-6 
tylko przy wersji  
wykonania b), c), d)

Typ 1, 
10/2-6



ID 4.02 63

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.4.1

- układ poziomy płyt -
Detal: narożnik zewnętrzny

zakładka poprzeczna

Typ 1, 
14/2-6 
nakleić na krawędź styku

Typ 1, 
10/2-6

spoiny podłużne płyt 
warstwowych uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą 

Typ 1, 
10/2-6 
tylko przy wersji  
wykonania b), c), d)

spoiny podłużne uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą 

spoiny podłużne uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą 

a) 2x Typ 1 lub
b) PE-taśma z miękkiej pianki polietylenowej
c) PU-pianka poliuretanowa
d) wełna mineralna, zagęszczona



ID 4.0264

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.4.2

- układ poziomy płyt -
Detal: narożnik zewnętrzny

zakładka poprzeczna

Typ 1, 
14/2-6 
nakleić na krawędź styku

szczelina 
≥ 3 mm

Typ 1, 
10/2-6 
tylko przy wersji  
wykonania b), c), d)

Typ 1, 
10/2-6

spoiny podłużne uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą 

płyty warstwowe ułożone 
poziomo

spoiny podłużne płyt 
warstwowych uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą 

a) 2x Typ 1 lub
b) PE-taśma z miękkiej pianki polietylenowej
c) PU-pianka poliuretanowa
d) wełna mineralna, zagęszczona



ID 4.02 65

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.5.1

Detal: połączenie bramy

przekładka termiczna  
z wyliczoną wartością  
współczynnika przenikania 
ciepła U, np. Typ 7

Typ 1, 
14/3-9 
spoiny podłużne płyt warstwowych 
uszczelnić uszczelniaczem lub 
taśmą uszczelniającą 

Typ 1 montaż 
na budowie

szczelina 
≥ 3 mm



ID 4.0266

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.5.2

Detal: boczne połączenie bramy

Typ 1 montaż 
na budowie

spoiny podłużne płyt warstwowych 
uszczelnić uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą 

spoiny podłużne płyt warstwowych 
uszczelnić uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą 

Typ 1, 
14/3-9

Typ 1, 
14/3-9

Typ 2, 
15/2

Typ 7, 
40/4



ID 4.02 67

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.6.1

Detal: boczne połączenie bramy

spoiny podłużne płyt warstwowych 
uszczelnić uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą 

Typ 1, 
14/3-9 



ID 4.0268

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.6.2

Detal: boczne połączenie bramy

przekładka dystansowa 
z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania 
ciepła U, np. typ 7

PE-taśma z miękkiej pianki 
polietylenowej lub
PU-pianka poliuretanowa lub
wełna mineralna, zagęszczona

spoiny podłużne płyt 
warstwowych uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą 

spoiny podłużne płyt 
warstwowych uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą 

Typ 2, 
14/4

Typ 1, 
14/3-9



ID 4.02 69

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.7.1

Przekrój zamocowania
Detal: górne połączenie bramy

spoiny podłużne płyt 
warstwowych uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą 

płyta warstwowa brama rolowana

profil-ceownik

Typ 1, 
14/3-9

Typ 2, 
20/2
Typ 2, 
15/2

Typ 1, 
14/3-9



ID 4.0270

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.7.2

Przekrój zamocowania
Detal: górne połączenie bramy

płyta warstwowa

spoiny podłużne płyt 
warstwowych uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą 

Typ 1, 
14/3-9

brama rolowana

profil-ceownik

Typ 2, 
20/2
Typ 2, 
15/2



ID 4.02 71

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.8.1

Detal: górne połączenie drzwi

spoiny podłużne płyt 
warstwowych uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą Typ 1

Typ 1, 
14/3-9



ID 4.0272

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.8.2

Detal: górne połączenie drzwi

spoiny podłużne płyt 
warstwowych uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą Typ 1

przekładka dystansowa 
z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania 
ciepła U, np. typ 7

PE-taśma z miękkiej pianki 
polietylenowej lub
PU-pianka poliuretanowa lub
wełna mineralna, zagęszczona

Typ 1, 
14/3-9



ID 4.02 73

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.9.1

Detal: połączenie poprzeczne

spoiny podłużne płyt 
warstwowych uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą Typ 1

spoiny podłużne płyt 
warstwowych uszczelnić 
uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą Typ 1

Typ 1, 
14/3-9 lub 
18//6-18 lub
Typ 1a, 
15/3-5 lub 
20/5-9



ID 4.0274

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.9.2

Detal: połączenie poprzeczne

wykonać szczelinę 
za warstwą powłoki 
osłonowej

spoiny podłużne elementu sandwiczowego 
uszczelnić uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą Typu 1 przy b), c) i d) 

Typ 1, 
14/3-9 
tylko przy wersji wykonania b), c) i d) 

a) 2x Typ 1 lub
b) PE-taśma z miękkiej pianki 
polietylenowej lub
c) PU-pianka poliuretanowa lub
d) wełna mineralna, zagęszczona 

Typ 1, 14/3-9 tylko przy wersji wykonania 
b), c) i d)

spoiny podłużne elementu sandwiczowego 
uszczelnić uszczelniaczem lub taśmą 
uszczelniającą Typu 1 przy b), c) i d)



ID 4.02 75

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.10.1

- układ poziomy płyt warstwowych-
Detal: fuga z profilem omega

PE-taśma z miękkiej pianki 
polietylenowej lub
PU-pianka poliuretanowa lub
wełna mineralna, zagęszczona

Typ 2, 
15/4

spoinę podłużną płyty warstwowej uszczelnić 
uszczelniaczem w strefie taśmy uszczelniającej

Typ 1, 14/3-9 
spoinę podłużną płyty warstwowej uszczelnić 
uszczelniaczem w strefie taśmy uszczelniającej



ID 4.0276

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.10.2

- układ poziomy płyt warstwowych -
Detal: fuga z profilem omega

PE-taśma z miękkiej pianki 
polietylenowej lub
PU-pianka poliuretanowa lub
wełna mineralna, zagęszczona

Typ 2, 
15/4

spoinę podłużną płyty 
warstwowej uszczelnić 
uszczelniaczem 
w strefie taśmy 
uszczelniającej

Typ 1, 14/3-9 
spoinę podłużną płyty warstwowej uszczelnić 
uszczelniaczem w strefie taśmy uszczelniającej



ID 4.02 77

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.10.3

- układ poziomy płyt warstwowych -
Detal: fuga z profilem omega i listwą osłonową

a) PE-taśma z miękkiej pianki polietylenowej 
b) PU-pianka poliuretanowa 

Typ 1, 
14/3-9

Typ 1, 
14/3-9

spoinę podłużną płyty warstwowej 
uszczelnić uszczelniaczem  
w strefie taśmy uszczelniającej

spoinę podłużną płyty warstwowej 
uszczelnić uszczelniaczem  
w strefie taśmy uszczelniającej

lizena

listwa osłonowa



ID 4.0278

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.11.1

- układ poziomy płyt warstwowych -
Detal: górne połączenie okna

uszczelnienie zgodnie  
z zaleceniami podanymi 
przez producenta okien

pianka poliuretanowa 
lub wełna mineralna, 
zagęszczona

taśma uszczelniająca Typ 5 lub 
folia, paroizolacyjna; stosować 
się do zaleceń producenta okien

na zewnątrz

wewnątrz



ID 4.02 79

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.11.2

- układ poziomy płyt warstwowych -
Detal: boczne połączenie okna

szczelinę podłużną płyty 
warstwowej w obszarze 
taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą 
uszczelniającą

szczelinę podłużną płyty warstwowej w obszarze taśmy 
uszczelniającej uszczelnić masą uszczelniającą

uszczelnienie zgodnie z zaleceniami podanymi przez 
producenta okien

pianka poliuretanowa lub wełna mineralna, zagęszczona

taśma uszczelniająca  
Typ 5 lub folia, 
paroizolacyjna; stosować 
się do zaleceń producenta 
okien

na zewnątrz

wewnątrz



ID 4.0280

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.11.3

- układ poziomy płyt warstwowych -
Detal: dolne połączenie okna

na zewnątrz na zewnątrz

wewnątrz wewnątrz

kapinos

pianka poliuretanowa 
lub wełna mineralna, 
zagęszczona 

uszczelnienie zgodnie  
z zaleceniami  
podanymi przez 
producenta okien

taśma 
uszczelniająca 
Typ 5 lub folia, 
paroizolacyjna; 
stosować się do 
zaleceń producenta 
okien
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Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.12.1

- układ pionowy płyt warstwowych -
Detal: okno, przekrój pionowy

szczelinę podłużną płyty warstwowej 
w obszarze taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą uszczelniającą

wykonać szczelinę na  
obejściu powłoki osłonowej

dolna krawędź rygla poprzecznego

dolna krawędź rygla poprzecznego

uszczelnienie przez  
wykonawcę na budowie

uszczelnienie przez  
wykonawcę na budowie

szczelinę podłużną płyty warstwowej 
w obszarze taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą uszczelniającą

Typ 1, 
14/3-9

Typ 1, 
14/3-9

dolna krawędź  
płyty warstwowej

górna krawędź 
płyty warstwowej
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ID 4.0282

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.12.1.1

- układ pionowy płyt warstwowych -
Detal: górne połączenie okna

szczelinę podłużną płyty warstwowej 
w obszarze taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą uszczelniającą

wykonać szczelinę  
na obejściu powłoki  
osłonowej

uszczelnienie przez  
wykonawcę na budowie

dolna krawędź rygla poprzecznego

Typ 1, 
14/3-9

ok
n
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w
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cy
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dolna krawędź 
płyty warstwowej
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Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.12.1.2

- układ pionowy płyt warstwowych -
Detal: okno, przekrój pionowy

ok
n

o 
w

yk
on

aw
cy

  
n

a 
bu

do
w

ie

uszczelnienie przez  
wykonawcę na budowie

górna krawędź rygla poprzecznego
górna krawędź 
płyty warstwowej

Typ 1, 
14/3-9

szczelinę podłużną płyty warstwowej 
w obszarze taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą uszczelniającą
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Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.12.2

- układ pionowy płyt warstwowych -
Detal: okno, przekrój poziomy

uszczelnienie przez  
wykonawcę na budowie

uszczelnienie  
przez  
wykonawcę  
na budowie

Li rygla

Li płyty warstwowej

L kapionsa

Typ 1, 
14/3-9
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Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.13.1

- układ pionowy płyt warstwowych -
Detal: boczne połączenie drzwi lub okna

taśma uszczelniająca Typ 
1 lub folia, paroizolacyjna; 
stosować się do zaleceń  
producenta okien / drzwi

pianka poliuretanowa lub 
wełna mineralna, zagęszczona

taśma uszczelniająca 
Typ 1, 14/3-9

taśma uszczelniająca 
typ 2, 15/2

wewnątrz

na zewnątrz
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Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.13.2

- układ pionowy płyt warstwowych -
Detal: górne połączenie drzwi lub okna

szczelinę podłużną płyty warstwowej  
w obszarze taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą uszczelniającą

2 x Typ 1, 
14/3-9

na zewnątrz wewnątrz

taśma uszczelniająca Typ 1 lub folia, 
paroizolacyjna; stosować się  
do zaleceń producenta okien / drzwi

pianka poliuretanowa lub wełna mineralna, 
zagęszczona
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Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.13.3

- układ pionowy płyt warstwowych -
Detal: dolne połączenie okna

taśma uszczelniająca Typ 1 lub folia, 
paroizolacyjna; stosować się do zaleceń 
producenta okien / drzwi

pianka poliuretanowa 
lub wełna mineralna, 
zagęszczona

szczelinę podłużną płyty warstwowej  
w obszarze taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą uszczelniającą

Typ 1, 
14/3-9



ID 4.0288

Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.14.1.1

- układ pionowy płyt warstwowych -
Detal: boczne połączenie drzwi lub okna

izolacja termiczna i uszczelnienie profila 
okiennego

na zewnątrz

wewnątrz

Typ 1, 
14/3-9

taśma uszczelniająca Typ 2, 
14/2
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Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.14.1.2

- układ pionowy płyt warstwowych -
Detal: boczne połączenie drzwi lub okna

izolacja termiczna i uszczelnienie profila 
okiennego

na zewnątrz

wewnątrz

2 x Typ 1, 
14/3-9

taśma uszczelniająca Typ 2, 
14/2

na zewnątrz

wewnątrz
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Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.14.2

- układ pionowy płyt warstwowych -
Detal: górne połączenie drzwi lub okna

szczelinę podłużną płyty warstwowej  
w obszarze taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą uszczelniającą

izolacja termiczna i uszczelnienie 
profila okiennego

na zewnątrz wewnątrz

2 x Typ1, 
14/3-9
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Płyty warstwowe w konstrukcji ścian

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 2.14.3

- układ pionowy płyt warstwowych -
Detal: dolne połączenie okna

szczelinę podłużną płyty warstwowej  
w obszarze taśmy uszczelniającej 
uszczelnić masą uszczelniającą

izolacja termiczna i uszczelnienie 
profila okiennego

na zewnątrz
wewnątrz

Typ1, 
14/3-9



ID 4.0292
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11. Detale połączeń konstrukcji 
ścian z profilami kasetonowymi 



ID 4.0294
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Ściana w systemie kasetonowym

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 3.1.1

Górne pasy kaset skierowane do dołu
Detal: przekrój  pionowy i poziomy

styk

podpora 
pośrednia

podpora 
skrajna

Typ 1, 
14/3-9, 
14/5-12

Typ 1, 
14/3-9, 
14/5-12

Typ 1, 
14/1-4

Typ 1, 
14/1-4

Typ 1, 
14/1-4

Typ 1, 
14/1-4

połączenie 
konstrukcyjne

przekładka termiczna, np. typ 7  z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania ciepła U

ilość sztuk 
według obliczeń 
statycznych

szyny HTU
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Ściana w systemie kasetonowym

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 3.1.2

Górne pasy kaset skierowane do góry
Detal: przekrój  pionowy i poziomy

styk

podpora 
pośrednia

podpora 
skrajna

Typ 1, 
14/3-9, 
14/5-12

Typ 1, 
14/3-9, 
14/5-12

ilość sztuk 
według obliczeń 
statycznych

Typ 1, 
14/1-4

Typ 1, 
14/1-4

Typ 1, 
14/1-4

Typ 1, 
14/1-4

połączenie 
konstrukcyjne

przekładka termiczna, np. typ 7  z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania ciepła U

szyny HTU
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Ściana w systemie kasetonowym

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 3.1.3

Górne pasy kaset skierowane do dołu
Detal: przekrój pionowy i poziomy

styk

podpora 
pośrednia

podpora 
skrajna

Typ 1, 
14/3-9, 
14/5-12ilość sztuk 

według 
obliczeń 
statycznych

Typ 1, 
14/3-9, 
14/5-12

Typ 1, 
14/1-4

Typ 1, 
14/1-4

Typ 1, 
14/1-4

Typ 1, 
14/1-4

połączenie 
konstrukcyjne

izolacja zgodnie 
z zaleceniem 
producenta systemu 
i atestem nadzoru 
budowlanego [13]

zamocowanie 
zgodnie z atestem 
nadzoru 
budowlanego [13]

szyny HTU

Typ 1, 
14/1-4
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Ściana w systemie kasetonowym

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 3.1.4

Przykład uszczelnienia kasety
Detal: połączenie podłużne kasety

Puste przestrzenie między taśmami 
uszczelniającymi na styku poprzecznym 
profili kasetonowych uszczelnić kawałkami 
taśm uszczelniających lub uszczelniaczem!

izolacja

słup

bl
ac

ha
 p

ro
fil

ow
a

taśma uszczelniająca 
typ 1

taśma uszczelniająca 
typ 1

przekładka termiczna  
z wyliczoną wartością  
współczynnika  
przenikania ciepła U,  
np. Typ 7

 
element mocujący
Z-14.1-4 [6]
Z-14.1-421 [13]

Usztywnienia 
dolnych półek profili 
kasetonowych na styku 
poprzecznym w strefie 
taśmy uszczelniającej 
uszczelnić kawałkami 
taśm uszczelniających 
lub uszczelniaczem!

element mocujący
Z-14.1-4 

Z-14.1-4
element złączny
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Ściana w systemie kasetonowym

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 3.2.1

Detal: cokół

przekładka termiczna 
z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania 
ciepła U np. typ 7

blacha
profilowa

Typ 1, 
14/1-4

Typ 1, 
14/3-9, 
18/6-18

słup

taśma uszczelniająca 
typ 1
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Ściana w systemie kasetonowym

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 3.2.2

Detal: cokół

przekładka termiczna 
z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania 
ciepła U np. typ 7

blacha
profilowa

Typ 1, 
14/1-4

Typ 1, 
14/3-9, 
18/6-18
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Ściana w systemie kasetonowym

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 3.2.3

Detal: cokół

przekładka termiczna 
z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania 
ciepła U np. typ 7

blacha
profilowa

Typ 1, 
14/1-4

Typ 1, 
14/3-9, 
18/6-18
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Ściana w systemie kasetonowym

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 3.2.4

Detal: cokół

przekładka termiczna 
z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania 
ciepła U np. typ 7

a) PE-taśma z miękkiej pianki polietylenowej
b) PU-pianka poliuretanowa
c) wełna mineralna, zagęszczona
    uwaga! Izolacja przeciwwilgociowa

blacha
profilowa

izolacja

Typ 1, 
14/1-4

Typ 1, 
14/3-9, 
18/6-18
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Ściana w systemie kasetonowym

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 3.3.1

Detal: cokół

przekładka termiczna 
z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania 
ciepła U np. typ 7

blacha
profilowa

Typ 1, 
14/1-4

Typ 1, 
14/3-9, 
18/6-18
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Ściana w systemie kasetonowym

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 3.3.2

Detal: cokół

przekładka termiczna 
z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania 
ciepła U np. typ 7

blacha
profilowa

Typ 1, 
14/1-4

Typ 1, 
14/3-9, 
18/6-18
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Ściana w systemie kasetonowym

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 3.3.3

Detal: cokół

przekładka termiczna 
z wyliczoną wartością 
współczynnika przenikania 
ciepła U np. typ 7

a) PE-taśma z miękkiej pianki polietylenowej
b) PU-pianka poliuretanowa
c) wełna mineralna, zagęszczona
    uwaga! Izolacja przeciwwilgociowa

blacha
profilowa

Typ 1, 
14/1-4

Typ 1, 
14/3-9, 
18/6-18
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Ściana w systemie kasetonowym

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 3.4

Detal: attyka

możliwy do wstawienia klin według 
zaleceń producenta systemu 
uszczelnienia dachu

kątownik skrajny

przekładka termiczna  
z wyliczoną wartością  
współczynnika przenikania  
ciepła U, np. typ 7  

na profilu skrajnym szczelnie założyć 
paroizolację względnie uszczelnienie 
przeciw konwekcji pary (przez 
wykonawcę na budowie)

Typ 1, 
14/1-4

Typ 1, 
14/3-9

Typ 1, 
14/1-4
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Ściana w systemie kasetonowym

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 3.5

Detal: połączenie okna

profil usztywniający  
według wymagań 
statycznych

profil usztywniający  
według wymagań 
statycznych

przekładka termiczna  
z wyliczoną wartością  
współczynnika przenikania  
ciepła U, np. typ 7  

przekładka termiczna  
z wyliczoną wartością  
współczynnika przenikania  
ciepła U, np. typ 7  

Typ 1, 
14/3-9

Typ 1, 
14/3-9

uszczelnienie wykonane przez 
wykonawcę na budowie
okno montowane przez  
wykonawcę na budowie

Typ 1, 
14/1-4



ID 4.02108

Ściana w systemie kasetonowym

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 3.6

Detal: górne połączenie bramy

przekładka termiczna  
z wyliczoną wartością  
współczynnika przenikania  
ciepła U, np. typ 7  

izolacja termiczna zgodnie  
z wymaganiami projektowymi  

Typ 1, 
14/3-9

Typ 1, 
14/3-9
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Ściana w systemie kasetonowym

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 3.7.1

Detal: boczne połączenie bramy

przekładka termiczna  
z wyliczoną wartością  
współczynnika przenikania  
ciepła U, np. typ 7  

przekładka termiczna  
z wyliczoną wartością  
współczynnika przenikania  
ciepła U, np. typ 7  

Typ 1, 
12/3-9

Typ 1, 
14/3-9
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Ściana w systemie kasetonowym

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 3.7.2

Detal: boczne połączenie bramy

przekładka termiczna  
z wyliczoną wartością  
współczynnika przenikania  
ciepła U, np. typ 7  

Typ 1, 
14/3-9

Typ 1, 
12/5-14
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Ściana w systemie kasetonowym

Wyk.: IFBS wrzesień 2004 Rysunek nr 3.8

Detal: narożnik zewnętrzny

zakładka poprzeczna

Usztywnienia dolnych półek profili 
kasetonowych na skrajnej podporze 
w strefie taśmy uszczelniającej 
uszczelnić kawałkami taśm 
uszczelniających lub uszczelniaczem!

Puste przestrzenie między taśmami 
uszczelniającymi na skrajnej podporze 
profili kasetonowych uszczelnić 
kawałkami taśm uszczelniających lub 
uszczelniaczem!

Typ 1 14/2-6 
nakleić na krawędzi styku

Typ 1, 
10/2-6

Typ 1, 
15/3-9

taśma uszczelniająca 
w styku podłużnym 
profili kasetonowych 
typ 1, 14/1-4

przekładka termiczna  
z wyliczoną wartością  
współczynnika przenikania  
ciepła U, np. typ 7  
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NOTATKI
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1. Przedmowa do wydania polskiego 2010

Stowarzyszenie	 Wykonawców	 Dachów	 Płaskich	 i	 Fasad	
DAFA	podjęło	decyzję	o	rozszerzeniu	i	uzupełnieniu	orygi-
nalnego	opracowania	Fizyka budowli. Szczelność połączeń 
w lekkiej obudowie konstrukcji stalowych,	które	jest	tłuma-
czeniem	niemieckiego	wydania	IFBS	(Industrieverband	für	
Bausysteme	im	Stahlleichtbau)	Bauphysik. Fugendichtheit 
im Stahlleichtbau	4.02	z	listopada	2004.

Decyzja	 podyktowana	 została	 zmianami	 związanymi	
z	wstąpieniem	Polski	do	Unii	Europejskiej	w	dniu	01	maja	
2004	 i	 opracowywaniem	 wspólnej	 polityki	 w	 zakresie	
ujednolicenia	 przepisów	 na	 terenie	 wszystkich	 państw	
członkowskich.	

Ze	 względu	 na	 różnorodność	 warunków	 klimatycznych	
oraz	uwarunkowań	wynikających	z	różnego	poziomu	roz-
woju	poszczególnych	dziedzin	gospodarki,	Unia	Europej-
ska	wprowadza	Dyrektywy,	na	podstawie	których	tworzo-
ne	są	przepisy	 szczegółowe	opracowywane	w	poszcze-
gólnych	 krajach.	Przedstawione	opracowanie	prezentuje	
czytelnikom	aktualną	 sytuację	w	 zakresie	 dążeń	UE	we	
wdrażaniu	nowych	innowacyjnych	rozwiązań,	jak	również	
wskazuje	 na	 aktualnie	 obowiązujące	 przepisy	 w	 usta-
wodawstwie	polskim.	Ma	to	na	celu	zwrócenie	uwagi	na	
ograniczenie	 zużycia	 energii	 ze	 źródeł	 nieodnawialnych	
(ropa	 naftowa,	 gaz	 i	 paliwa	 stałe),	 osiągane m.in. po-
przez poprawę izolacyjności przegród budowlanych 
oraz zachowanie odpowiedniej szczelności i trwałości 
styków budowlanych.

Drugim	celem	opracowania	jest	szersze	i	bardziej	szcze-
gółowe	omówienie	materiałów	do	uszczelnień	opisanych	
w	tłumaczeniu	opracowania,	oraz	warunków	ich	montażu.

Od	czasu	wydania	przez	IFBS	zeszytu	4.02 z	zakresu	Fi-
zyki Budowli, w	listopadzie	2004,	producenci	płyt	i	blach	
lekkiej	obudowy	hal	wprowadzili	na	rynek	wiele	nowych	
materiałów	 uszczelniających,	 na	 które	 chcemy	 zwrócić	
Państwa	uwagę.	W	związku	z	 tym	przedstawiono	ogól-
ny	podział	materiałów	uszczelniających,	które	będą	roz-
szerzane	i	omawiane	w	kolejnych	aktualizacjach	zeszytu	
4.02.	

2. Regulacje prawne

2.1. Dyrektywy europejskie

Jednym	z	pierwszych	dokumentów	europejskich	związa-
nych	 z	 niemieckim	 rozporządzeniem	EnEV	 jest	Dyrek-
tywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energe-
tycznej budynków1.	 Przepisy	 dyrektywy	 zostały	 wpro-
wadzone	 w	 Polsce	 z	 dniem	 4	 stycznia	 2006	 r.	 Polska	
skorzystała	z	3	letniego	okresu	karencji	przewidzianego	
w	 ustawie	w	 celu	 dostosowania	 przepisów	 prawa	 oraz	
utworzenia	 grupy	 odpowiednio	 wykwalifikowanych	 eks-
pertów	 mogących	 wydawać	 świadectwa	 energetyczne	
dla	 budynków.	Podstawowym	celem	dyrektywy	wdraża-
nej	w	Polsce	od	stycznia	2009	r.	jest	zmniejszenie	zużycia	
paliw	ze	źródeł	nieodnawialnych,	a	przez	to	zmniejszenie	
emisji	dwutlenku	węgla	do	atmosfery.	Dyrektywa	nawiązu-

je	do	całokształtu	działań	związanych	z	poprawą	charak-
terystyki	 energetycznej	 budynków,	 uwzględniając	 regio-
nalne	warunki	klimatyczne	oraz	wdrażanie,	w	połączeniu	
z	innymi	dyrektywami,	systemów	budowlanych	i	urządzeń	
o	 coraz	 lepszej	 sprawności	 energetycznej	 i	 coraz	mniej-
szym	zużyciu	energii.	Ze	względu	na	coraz	większe	zuży-
cie	 energii	w	 okresie	 zimowym	 (ogrzewanie)	 oraz	 letnim	
(klimatyzacja),	 zalecono	 większe	 wykorzystanie	 energii	
ze	 źródeł	 pasywnych	 (słońce,	 wiatr,	 woda,	 energia	 geo-
termalna	 itd.).	W	 celu	 urealnienia	 rzeczywistego	 zużycia	
energii	wdraża	się	regularną	kontrolę	i	konserwację	kotłów,	
systemów	klimatyzacji	oraz	innych	urządzeń	energochłon-
nych,	a	także	wprowadza	indywidualne	rozliczanie	kosztów	
ogrzewania,	klimatyzacji	i	ciepłej	wody.	Określono	również	
kategorię	budynków,	do	których	państwa	członkowskie	nie	
muszą	stosować	w/w	przepisów.	

W	celu	realizacji	zadań	wymienionych	w	ustawie,	wprowa-
dzono	 świadectwa	 charakterystyki	 energetycznej	 budyn-
ków.	Zagadnienia	związane	z	izolacyjnością	ścian	i	okien	
zostaną	omówione	w	dalszej	części	opracowania	na	pod-
stawie	obligatoryjnych	przepisów	polskich.

W	dniu	19	maja	2010	 r.	 została	uchwalona	Dyrektywa 
2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków2. 
Dyrektywa	powstała	w	związku	z	koniecznością	dalszej	
poprawy	 efektywności	 energetycznej	 budynków	 w	 kra-
jach	UE	i	nowelizacji	poprzedniej	dyrektywy	2002/91/WE.
W	w/w	dokumencie	podkreślono	konieczność	ogranicze-
nia	do	2020	r.	 łącznej	emisji	gazów	cieplarnianych	o	co	
najmniej	 20%	 poniżej	 poziomu	 z	 roku	 1990.	 Ponadto	
położono	nacisk	na	poprawę	charakterystyki	energetycz-
nej	budynków	przez	bardziej	dynamiczne	wykorzystanie	
energii	 ze	 źródeł	 odnawialnych,	 elementy	 pasywnego	
ogrzewania	i	chłodzenia,	poprawę	jakości	powietrza	we-
wnętrznego	 budynku	 oraz	 zapewnienie	 odpowiedniego	
światła	naturalnego.

Zwrócono	uwagę	na	konieczność	zwiększenia	ilości	bu-
dynków	 o	 niemal	 	 zerowym	 zużyciu	 energii	 oraz	 regu-
larnej	certyfikacji	budynków	zajmowanych	przez	władze	
publiczne,	a	także	budynków	często	odwiedzanych	przez	
ludność.	 Informacje	 dotyczące	 charakterystyki	 energe-
tycznej	budynków	powinny	być	umieszczone	w	widocz-
nym	miejscu.	
Oprócz	 budynków	 użyteczności	 publicznej,	 dotyczy	 to	
również	większych	 obiektów	 sklepowych,	 centrów	 han-
dlowych,	 supermarketów,	 restauracji,	 teatrów,	 banków	
czy	hoteli.		
Wprowadzono	pojęcie	„budynku	o	niemal	zerowym	zuży-
ciu	energii”,	dla	budynku,	w	którym	niezbędna	energia	po-
chodzi	w	bardzo	wysokim	stopniu	ze	źródeł	odnawialnych.	
Podano	definicję	„energii	ze	źródeł	odnawialnych”-	odno-
szącą	się	do	energii	pochodzącej	z	niekopalnych	źródeł,	
a	mianowicie:	energii	wiatru,	energii	promieniowania	sło-
necznego,	energii	aerotermalnej,	geotermalnej,	hydroter-
malnej,	energii	pozyskiwanej	z	biomasy,	gazu	pochodzą-
cego	 z	wysypisk	 śmieci,	 oczyszczalni	 ścieków	 oraz	 ze	
źródeł	biologicznych	(biogaz).

1	Dyrektywa	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	2002/91/WE	z	dnia	16	grudnia	2002	r.	w	sprawie	charakterystyki	energetycznej	budynków.
2	Dyrektywa	Parlamentu	Europejskiego	i	Rady	2010/31/UE	z	dnia	19	maja	2010	r.		w	sprawie	charakterystyki	energetycznej	budynków.



S	4.026

Istotny jest zapis w artykule 9 dyrektywy:
„1. Państwa członkowskie zapewniają, aby:

a) do dnia 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowe budynki 
były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii;

  oraz
b) po dniu 31 grudnia 2018 r. nowe budynki zajmo-
wane przez władze publiczne oraz będące ich wła-
snością były budynkami o niemal zerowym zużyciu 
energii.”

Państwa	członkowskie	UE	mogą	podjąć	decyzję	o	nie-
stosowaniu	wymagań	związanych	z	określaniem	charak-
terystyki	 energetycznej	 dla	 budynków:	 urzędowo	 chro-
nionych	 lub	 o	 szczególnych	właściwościach	 architekto-
nicznych;	 o	 tymczasowym	 okresie	 użytkowania	 dwóch	
lat	 lub	 krótszym;	 a	 także	 dla	 obiektów	 przemysłowych;	
warsztatów	i	rolniczych	budynków	niemieszkalnych	o	ni-
skim	zapotrzebowaniu	na	energię	oraz	rolniczych	budyn-
ków	 niemieszkalnych;	 budynków	 mieszkalnych	 użytko-
wanych	lub	przeznaczonych	do	użytkowania	przez	mniej	
niż	cztery	miesiące	w	roku	albo	alternatywnie	w	ograni-
czonym	 czasie	 w	 trakcie	 roku	 przy	 spodziewanym	 zu-
życiu	 energii	 poniżej	 25%	 prognozowanego	 rocznego	
zużycia	energii.

2.2. Przepisy polskie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listo-
pada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie3	w	załączniku	nr	2	„Wyma-
gania	 izolacyjności	cieplnej	 i	 inne	wymagania	związane	
z	 oszczędnością	 energii”	 podwyższa	 wymagania	 izo-
lacyjności	 cieplnej	 dla	 przegród	 budowlanych,	 a	 także	
wprowadza	zalecenia	dotyczące	szczelności	budynków.

W	Rozporządzeniu3	jest	mowa	o:

„2.3.	Szczelności	na	przenikanie	powietrza

2.3.1.	W	budynku	mieszkalnym,	zamieszkania	zbiorowe-
go,	budynku	użyteczności	publicznej,	a	także	w	budynku	
produkcyjnym,	 przegrody	 zewnętrzne	nieprzezroczyste,	
złącza	 między	 przegrodami	 i	 częściami	 przegród	 oraz	
połączenia	 okien	 z	 ościeżnicami,	 należy	 projektować	
i	wykonywać	pod	kątem	osiągnięcia	ich	całkowitej	szczel-
ności	na	przenikanie	powietrza.

2.3.2.	W	budynku	mieszkalnym,	zamieszkania	zbiorowe-
go	 i	 budynku	użyteczności	 publicznej	współczynnik	 infil-
tracji	powietrza	dla	otwieranych	okien	i	drzwi	balkonowych	
powinien	wynosić	nie	więcej	niż	0,3	m3/m·h·daPa2/3)	z	za-
strzeżeniem	§	155	ust.	3	i	4	rozporządzenia*.
Zaleca	się	sprawdzanie	szczelności	powietrznej	budyn-
ku.	Wymagana	szczelność	powinna	wynosić:
1)	budynki	z	wentylacją	grawitacyjną	–	n50≤3,0	h

-1

2)	budynki	z	wentylacją	mechaniczną	–	n50≤1,5	h
-1.”

*			W/w zastrzeżenie odnosi się do konieczności za- 
     stosowania wentylacji mechanicznej lub odpo-  

wiednich urządzeń nawiewnych ze względu na więk-
szą szczelność okien, drzwi balkonowych i innych za-
mknięć otworów zewnętrznych4.

Próby	szczelności	budynków	w	kilku	krajach	Europy	sta-
ły	się	 już	standardem	 i	są	wykonywane	przy	odbiorach	
wszystkich	budynków	do	użytkowania.	

W	Polsce	te	przepisy	dopiero	wchodzą	w	życie	i	są	do-
tychczas	obligatoryjne	przy	odbiorach	budynków	pasyw-
nych,	 gdzie	 	 szczelność	 budynku	 przy	 ciśnieniu	 50	Pa	
powinna	być		mniejsza	lub	równa	n50≤0,6	h

-1.

Próba	szczelności	budynku	przeprowadzana	 jest	 zgod-
nie	z	normą	PN-EN	138295.	W	celu	wykonania	testu	za-
myka	się	wszystkie	okna	i	drzwi	oraz	uszczelnia	wszyst-
kie	otwory	łączące	budynek	z	otoczeniem	zewnętrznym.	
Następnie	przy	pomocy	wentylatora	z	aparaturą	pomia-
rową	wykonuje	się	nadciśnienie	 i	podciśnienie	w	bada-
nym	budynku.

Utrzymując	stałą	różnicę	ciśnienia	50Pa	pomiędzy	stroną	
wewnętrzną	 i	 zewnętrzną	 pomieszczenia	 wyznaczamy	
krotność	wymiany	powietrza	z	zależności:

n50	=	V50	/	V

gdzie:
V50	 –	 	 strumień	 przecieku	 powietrza	 przy	 różnicy		
	 ciśnienia	50Pa	[m3/h]
V					–	 kubatura	wewnętrzna	budynku	lub	badanej	

			strefy	[m3]

	 	 	

Rys.1.	 Zasada	pomiaru	szczelności	powietrznej	budynku	me-
todą	tzw.	„Blower	door	test”	w	warunkach	podciśnienia.	
Strzałkami	 zaznaczono	potencjalne	miejsca	niekontro-
lowanego	przepływu	powietrza.

3	Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	6	listopada	2008	r.	zmieniające	rozporządzenie	w	sprawie	warunków	technicznych,	jakim	powinny	
		odpowiadać	budynki	i	ich	usytuowanie.	Dz.U.	nr	201		z	2008	r.,		poz.1238	
4	Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	12	kwietnia	2002	r.	w	sprawie	warunków	technicznych	jakim	powinny	odpowiadać	budynki	i	ich				
		usytuowanie.	Dz.	U.	nr	75	z	2002	r.,	poz.	690
5	PN-EN	13829	Właściwości	cieplne	budynków.	Określanie	przepuszczalności	powietrznej	budynków.	Metoda	pomiaru	ciśnieniowego	z	użyciem	
		wentylatora

kryzą
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Fot.	1.	Stanowisko	pomiarowe	do	badania.	Zawiera		
	 		wentylator	wraz	z	przyrządami	do	pomiaru		

		ciśnienia	oraz	komputer	ze	specjalistycznym			
		oprogramowaniem.

Wyżej	wymienione	Rozporządzenie3	w	treści	załącznika		
nr	2	wprowadza	również	wyższe	niż	poprzednio	wymaga-
nia	dla	przegród	budowlanych,	okien	i	drzwi	balkonowych	
oraz	drzwi	zewnętrznych.	Poniżej	przedstawiono	przepi-
sy	dla	budynków	użyteczności	publicznej	oraz	budynków	
produkcyjnych,	 magazynowych	 i	 gospodarczych,	 które	
mogą	być	również	wykonywane	w	lekkiej	obudowie	kon-
strukcji	stalowych.

Tab.1.		 Wymogi	 izolacyjności	 cieplnej	dla	ścian,	dachów,	stro-
podachów	i	stropów	nad	piwnicami		w	budynkach	uży-
teczności	publicznej3.	

	 	

Tab.2.		 Wymogi	 izolacyjności	 cieplnej	 dla	 okien,	 drzwi	 balko-
nowych,	świetlików	i	drzwi	zewnętrznych	w	budynkach	
użyteczności	publicznej3.

	
	

Tab.3.	 Wymogi	izolacyjności	cieplnej	dla	ścian,	dachów,	stro-
podachów	i	stropów	nad	piwnicami		w	budynkach	pro-
dukcyjnych,	magazynowych	i	gospodarczych	3.

Tab.	4.		Wymogi	izolacyjności	cieplnej	dla	okien,	świetlików,	drzwi	
i	 wrót	 w	 budynkach	 produkcyjnych,	 magazynowych		
i	gospodarczych3.

Zgodnie	z	Prawem	budowlanym6,	od	01.01.2009	r.	świa-
dectw	 charakterystyki	 energetycznej	 nie	 wykonuje	 się	
między	innymi	dla	budynków:

-	 przeznaczonych	 do	 użytkowania	w	 czasie	 nie	 dłuż-
szym	niż	2	lata;

-	 niemieszkalnych	służących	gospodarce	rolnej;

6	Ustawa	z	dnia	19	września	2007	r.	o	zmianie	ustawy	prawo	budowlane.	Dz.	U.	nr	191	z	2007	r.,	poz.	1373.

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik  
przenikania ciepła 

U(max)

[W/(m2 • K)]
1 2 3

1 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, 
niezależnie od rodzaju ściany): 
a) przy ti > 16 °C  
b) przy ti ≤ 16 °C

 
 

0,30 
0,65

2 Ściany wewnętrzne między pomieszczeniami ogrzewanymi  
a klatkami schodowymi lub korytarzami

3,00*)

3 Ściany przylegające do szczelin dylatacyjnych o szerokości: 
a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną 
    na głębokość co najmniej 20 cm 
b) powyżej 5 cm. niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia 
    i zaizolowania szczeliny

 
 

3,00 
 

0,70

4 Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań

5 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami 
lub nad przejazdami: 
a) przy ti > 16 °C 
b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C

 
 

0,25  
0,50

6 Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i zam- 
kniętymi przestrzeniami pod podłogowymi, posadzki na gruncie

 
0,45

7 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagań

ti - 
*) -

Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia. 
Jeżeli przy drzwiach wejściowych do budynku nie ma przedsionka, to wartość współczynnika U  
ściany wewnętrznej przy klatce  schodowej na parterze nie powinna być większa niż 1.0 W/(m2 • K).

Lp. Okna, drzwi balkonowe, świetliki i drzwi zewnętrzne

Współczynnik  
przenikania ciepła 

U(max)  
[W/(m2 • K)]

1 2 3

1 Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie 
przezroczyste nieotwieralne (fasady): 
a) przy ti > 16 °C 
b) przy 8 °C<ti ≤16 °C 
c) przy ti ≤ 8 °C

 
 

1,8  
2,6 

bez wymagań
2 Okna połaciowe i świetliki 1,7

3 Okna i drzwi balkonowe w pomieszczeniach o szczególnych wy-
maganiach higienicznych (pomieszczenia przeznaczone na stały 
pobyt ludzi w szpitalach, żłobkach i przedszkolach)

 
 

1,8

4 Okna pomieszczeń piwnicznych i poddaszy nieogrzewanych oraz 
świetliki nad klatkami schodowymi nieogrzewanymi

 
bez wymagań

5 Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynków 2,6

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Współczynnik  
przenikania ciepła 

U(max) 
[W/(m2 • K)]

1 2 3

1 Ściany zewnętrzne (stykające się z powietrzem zewnętrznym, 
niezależnie od rodzaju ściany): 
a) przy ti > 16 °C 
b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C 
c) przy ti < 8 °C

 
 

0,30 
0,65 
0,90

2 Ściany wewnętrzne i stropy międzykondygnacyjne : 
a) przy Δti > 16 °C 
b) przy 8 °C < Δti ≤ 16 °C 
c) przy Δti  ≤ 8 °C

 
1,00  
1,40 

bez wymagań

3 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami 
lub nad przejazdami:  
a) przy ti > 16 °C 
b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C 
c) przy Δti  ≤ 8 °C

 
 

0,25 
0,50  
0,70

4 Stropy nad nieogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi i za-
mkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, posadzki na gruncie  
a) przy ti> 16 °C 
b) przy 8 °C < ti ≤ 16 °C 
c) przy Δti ≤ 8 °C

 
 

0,80 
1,20 
1,50

5 Stropy nad piwnicami ogrzewanymi bez wymagań

ti - 
 

Δti-

Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia lub określana   
indywidualnie w projekcie technologicznym. 
Różnica temperatur obliczeniowych w pomieszczeniach.

Lp. Okna, świetliki, drzwi i wrota

Współczynnik  
przenikania ciepła 

U(max) 
[W/(m2 • K)]

1 2 3

1 Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe 
i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne w pomieszcze-
niach o ti ≥ 16 0C: 
a) w I, II i III strefie klimatycznej 
b) w IV i V strefie klimatycznej

 
 
 

1,9 
1,7

2 Okna połaciowe (bez względu na strefę klimatyczną)  
w pomieszczeniach o ti >16 °C

 
1,8

3 Okna w ścianach oddzielających pomieszczenia ogrzewane 
od nieogrzewanych

 
2,6

4 Drzwi i wrota w przegrodach zewnętrznych 2,6

ti - Temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu zgodnie z § 134  ust. 2 rozporządzenia.
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-	 przemysłowych	 i	gospodarczych	o	zapotrzebowaniu	
na	energię	nie	większym	niż	50	kWh/m2/rok;	

-	 wolnostojących	o	powierzchni	użytkowej	poniżej	50	m2.

3. Fizyka budowli

W	nowo	 powstających	 obiektach	 istotne	 znaczenie	ma	
szczelność	zewnętrznego	poszycia	budowli	na	przepływ	
powietrza	i	pary	wodnej,	a	także	ograniczenia	występo-
wania	mostków	termicznych.	Zjawiska	te	powodują	nie-
kontrolowane	ucieczki	ciepła,	a	przez	to	większe	zużycie	
energii.	Wpływają	 na	mikroklimat	 panujący	w	pomiesz-
czeniach	 przez	 pojawienie	 się	 lokalnych	 miejsc	 chłod-
niejszych	 lub	przeciągów.	W	celu	zachowania	ciągłości	
i	 szczelności	 powłoki	 zewnętrznej,	 konieczne	 jest	 sto-
sowanie	materiałów	wypełniających	szczeliny	w	postaci	
różnego	typu	taśm	uszczelniających	oraz	uszczelniaczy	
aplikowanych	 z	 kartuszy.	 Materiały	 te	 ze	 względu	 na	
swoją	 elastyczność	 przejmują	 przemieszczenia	 kon-
strukcji	 i	 obudowy	 spowodowane	 ruchami	 termicznymi,	
konstrukcyjnymi	oraz	wynikającymi	ze	względów	techno-
logicznych.

Przepływ	wilgotnego	powietrza	w	szczelinach	z	wnętrza	
pomieszczeń	na	zewnątrz,	a	także	z	zewnątrz	do	środka	
odbywa	się	w	sposób	ciągły	i	zależy	od	wielu	czynników.	

3.1. Ciśnienie powietrza i ciśnienie cząstkowe pary 
wodnej

Ruch	 powietrza	 	 w	 przegrodzie	 następuje	 na	 skutek	
różnicy	ciśnień	istniejących	wewnątrz	 i	na	zewnątrz	po-
mieszczenia.	Różnice	ciśnień	są	ściśle	powiązane	
z	temperaturą	i	wilgotnością	powietrza	w	strefie	zewnętrz-
nej	i	wewnętrznej	oraz	wiatrem	wiejącym	wokół	budynku.
Zmianę	kierunku	przepływu	powietrza	może	również	wy-
wołać	system	wentylacji	w	budynku.
Na	każde	ciało	znajdujące	się	na	powierzchni	ziemi	od-
działuje	 ciśnienie	 atmosferyczne,	 wynoszące	 	 średnio	
1013hPa.	 Ciśnienie	 to	 jest	 sumą	 ciśnień	 cząstkowych	
powietrza	suchego	i	pary	wodnej.
Na	 zwiększenie	 ciśnienia	 wpływa	 para	 wodna	 zawarta	
w	powietrzu	pomieszczenia.	
Przy	określonej	temperaturze	w	powietrzu	może	się	znaj-
dować	maksymalna	ilość	pary	wodnej,	określona	jako	ci-
śnienie	stanu	nasycenia.	Przekroczenie	tej	wartości	pary	
powoduje	jej	wykroplenie.
Ciśnienie	cząstkowe	pary	wodnej	w	wilgotnym	powietrzu	
wyraża	się	wzorem:
	 	      

p=φpn

gdzie:
p-ciśnienie cząstkowe pary wodnej o zadanej wilgotności
φ-wilgotność względna powietrza wyrażona w procen-
tach
pn- ciśnienie stanu nasycenia przyjęte z poniższej 
tabeli

Tab.5.	Ciśnienie	cząstkowe	pary	wodnej	nasyconej	pn		 											
w	powietrzu,	w	zależności	od	temperatury7.

	

Dyfuzja	pary	wodnej	 przez	przegrody	budynku	odbywa	
się	 z	 ośrodka	 o	 wyższym	 ciśnieniu	 cząstkowym	 pary	
wodnej	do	ośrodka	o	niższym	ciśnieniu	cząstkowym	pary	
wodnej.	

Na	tej	podstawie	możemy	określić,	że:
-	w	okresie	niskich	temperatur	zewnętrznych	i	wyż-
		szych	temperaturach	w	pomieszczeniach	dyfuzja	
		pary	będzie	odbywała	się	na	zewnątrz;
-	w	okresach	letnich,	gdy	temperatura	zewnętrzna	
		będzie	wyższa	od	wewnętrznej,	dyfuzja	może	od-
		bywać	się	do	wewnątrz	pomieszczeń;
-	w	przypadku	równej	temperatury	zewnętrznej	i	we-
		wnętrznej	dyfuzja	będzie	zależała	od	wilgotności	
		powietrza.	

Przedstawiony	powyżej	naturalny	przepływ	pary	wodnej	
może	 zostać	 zakłócony	 przez	 wiatr,	 który	 w	 zależności	
od	siły	i	kierunku,	z	którego	wieje	może	spowodować	po-
wstanie	z	jednej	strony	budynku	nadciśnienia,	a	z	drugiej	
podciśnienia.	Zjawisko	takie	będzie	powodowało	z	jednej	
strony	wpychanie	do	wewnątrz	zimnego	powietrza	z	ze-
wnątrz	budynku,	a	z	drugiej	wysysanie	ciepłego	powietrza	
z	wnętrza	pomieszczenia.
Wiatr	o	sile	ok.	5	m/s	wywołuje	różnicę	ciśnień	na	elewa-
cji	ok.	10	Pa.

7	Budownictwo	ogólne.	Fizyka	budowli.	Tom	2.	Praca	zbiorowa	pod	kierunkiem	prof.	dr	hab.	inż.	Piotra	Klemma.	Arkady-2005

Tempe- 
ratura 0C

Ciśnienie pary nasyconej, hPa

,0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 42,44 42,69 42,94 43,19 43,44 43,69 43,94 44,19 44,45 44,69
29 40,06 40,30 40,53 40,77 41,01 41,24 41,48 41,72 41,96 42,19
28 37,81 38,03 38,26 38,48 38,71 38,94 39,16 39,39 39,61 39,84
27 35,66 35,88 36,09 36,31 36,52 36,74 36,95 37,17 37,39 37,59
26 33,62 33,82 34,03 34,23 34,43 34,63 34,84 35,04 35,25 35,44
25 31,69 31,88 32,08 32,27 32,46 32,66 32,84 33,04 33,24 33,43
24 29,85 30,03 30,21 30,40 30,59 30,77 30,95 31,14 31,32 31,51
23 28,10 28,25 28,45 28,63 28,80 28,97 29,15 29,32 29,50 29,68
22 26,45 26,61 26,78 26,95 27,11 27,27 27,44 27,61 27,77 27,94
21 24,87 25,04 25,18 25,35 25,51 25,66 25,82 25,98 26,13 26,29
20 23,40 23,54 23,69 23,84 23,99 24,13 23,28 24,43 24,57 24,73
19 21,97 22,12 22,27 22,41 22,54 22,68 22,83 22,97 23,10 23,24
18 20,65 20,79 20,91 21,05 21,19 21,32 21,45 21,58 21,72 21,85
17 19,37 19,50 19,63 19,76 19,88 20,01 20,14 20,27 20,39 20,52
16 18,18 18,30 18,41 18,54 18,66 18,78 18,89 19,01 19,14 19,26
15 17,06 17,17 17,29 17,39 17,50 17,62 17,73 17,84 17,95 18,06
14 15,99 16,10 16,21 16,31 16,42 16,53 16,63 16,74 16,84 16,95
13 14,98 15,08 15,18 15,28 15,38 15,48 15,59 15,69 15,78 15,88
12 14,03 14,13 14,22 14,31 14,41 14,51 14,60 14,70 14,79 14,88
11 13,12 13,21 13,30 13,40 13,40 13,58 13,67 13,75 13,85 13,94
10 12,28 12,37 12,45 12,54 12,62 12,70 12,79 12,87 12,96 13,04
9 11,48 11,56 11,63 11,71 11,79 11,87 11,95 12,03 12,11 12,18
8 10,73 10,81 10,88 10,96 11,03 11,10 11,17 11,25 11,33 11,40
7 10,02 10,08 10,16 10,23 10,30 10,38 10,45 10,52 10,59 10,66
6 9,35 9,42 9,49 9,55 9,61 9,68 9,75 9,82 9,88 9,95
5 8,72 8,78 8,84 8,90 8,96 9,02 9,07 9,13 9,19 9,25
4 8,13 8,19 8,25 8,31 8,37 8,43 8,49 8,54 8,61 8,66
3 7,59 7,65 7,70 7,76 7,81 7,87 7,93 7,98 8,03 8,08
2 7,05 7,10 7,16 7,21 7,27 7,32 7,37 7,43 7,48 7,53
1 6,57 6,62 6,67 6,72 6,77 6,82 6,87 6,91 6,96 7,00
0 6,11 6,16 6,21 6,26 6,30 6,35 6,40 6,45 6,49 6,53
0 6,11 6,05 6,00 5,95 5,92 5,87 5,82 5,77 5,72 5,67
-1 5,62 5,57 5,52 5,47 5,43 5,38 5,34 5,31 5,27 5,22
-2 5,17 5,14 5,09 5,05 5,01 4,96 4,92 4,89 4,84 4,80
-3 4,76 4,72 4,68 4,64 4,61 4,56 4,52 4,48 4,44 4,40
-4 4,37 4,33 4,30 4,26 4,23 4,19 4,15 4,12 4,08 4,05
-5 4,01 3,98 3,95 3,91 3,88 3,85 3,82 3,79 3,75 3,72
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Rys.	2.	Rozkład	 ciśnienia	wywołany	kierunkiem	naporu	wiatru	

Zjawiska	te	pokazują,	że	przepływ	wilgotnego	powietrza	
odbywa	się	w	sposób	ciągły	 i	 uzależniony	 jest	 od	pory	
roku,	 ale	 także	 od	 innych	 zmiennych	 czynników	 dyna-
micznych	 jak	wiatr,	nagłe	zmiany	temperatur,	czy	nagła	
zmiana	wilgotności	otoczenia	etc.

Ogólna	 zasada	 przy	 uszczelnianiu	 połączeń	 mówi:	
„szczelniej	wewnątrz	niż	na	zewnątrz”.	
Oznacza	to,	że	w	przypadku	uszczelniania	przegród	ze-
wnętrznych	z	dwóch	stron	różnymi	materiałami,	od	stro-
ny	wewnętrznej	(pomieszczenia)	powinny	być	stosowane	
materiały	o	większym	oporze	dyfuzyjnym,	niż	od	strony	
zewnętrznej.	
Niebezpieczne	 zjawisko	 wykraplania	 się	 wody	 pojawia	
się	 przy	 niskich	 temperaturach,	 w	 okresach	 od	 późnej	
jesieni	do	wiosny,	a	zalegająca	woda	powoduje	powsta-
wanie	mostków	termicznych.	W	celu	zmniejszenia	moż-
liwości	wykraplania	się	wody	w	samej	przegrodzie,	ogra-
niczamy	dopływ	ciepłego	wilgotnego	powietrza	z	wnętrza	
pomieszczenia	 do	 spoiny	 przez	 zastosowanie	materia-
łów	o	dużym	oporze	dyfuzyjnym.

Z	kolei	od	strony	zewnętrznej,	w	celu	odprowadzenia	wil-
goci	 z	 przegrody	 zewnętrznej,	 powinny	 być	 stosowane	
materiały	o	jak	najmniejszym	oporze	dyfuzyjnym.

3.2. Właściwości dyfuzyjne materiałów 

Materiały	budowlane	są	charakteryzowane	przez	bezwy-
miarowy	współczynnik	oporu	dyfuzyjnego	materiału	µ.	

Wartość	µ	określa,	 ile	razy	opór	dyfuzyjny	warstwy	ma-
teriału	budowlanego	 jest	większy	od	oporu	dyfuzyjnego	
warstwy	powietrza	w	tych	samych	warunkach.

Poniżej	przykładowe	obliczeniowe	wartości	współczynni-
ka	µ,	zgodnie	z	normą	PN-EN	125248.	

Tab.6.	 Tabelaryczne	 wartości	 obliczeniowe	 dla	 przykładowych	
materiałów8.

Materiał
Gęstość

Współczynnik oporu
dyfuzyjnego µ

kg/m3 suchy wilgotny

powietrze 1,23 1 1

beton	zbroj. 2400 130 80

metale 2800-11300 ∞ ∞

silikon 1450 5000 5000

Bitum	czysty 1050 50000 50000

Pianka	poliu-
retanowa	(PU) 70 60	 60

Pianka		
polietylenowa 70 100 100

Butyl		
(izobuten) 1200 200000 200000

Opór	dyfuzyjny	warstwy	określonej	grubości	opisany	jest	
wzorem:

Sd=µ	·d	[m]

gdzie	„d”	jest	grubością	warstwy	w	[m]

Całkowity	 opór	 dyfuzyjny	 przegrody	 jest	 równy	 sumie	
oporów	poszczególnych	warstw.

4. Projektowanie uszczelnień w konstruk-
cjach budowlanych.

Wykonanie	 uszczelnień	 styków	 budowlanych	 wymaga	
wiedzy	na	temat	łączonych	w	szczelinach	elementów	bu-
dowlanych,	 możliwości	 ich	 wzajemnego	 przemieszcza-
nia	się,	a	także	właściwości	materiałów	uszczelniających.	
Projektowanie	spoiny	 i	zastosowanie	uszczelniaczy	wy-
magają	dokładnej	analizy	pracy	uszczelnianych	styków.	
Działanie	takie	ma	na	celu	zminimalizowanie	ryzyka	po-
wstania	uszkodzenia,	a	także	wybór	najlepszego	rozwią-
zania	pod	względem	kosztów	i	trwałości	uszczelnienia.	
Opisy	szczegółowe	zostaną	przedstawione	przy	omawia-
niu	poszczególnych	typów	materiałów	uszczelniających,	
poniżej	zostaną	omówione	tylko	wymogi	ogólne.

W	 projektowaniu	 powinno	 się	 uwzględnić	 podstawowe	
dane	dotyczące:
-		 czynników	oddziałujących	na	spoinę	budowlaną;
-	 wymagań	stawianym	spoinom	budowlanym;
-	 dobór	odpowiedniego	rodzaju	uszczelnienia.

4.1. Czynniki oddziałujące na spoiny budowlane.

Czynniki	atmosferyczne	
Powinno	się	określić,	czy	styki	budowlane	będą	narażo-
ne	 na	 bezpośrednie	 oddziaływanie	warunków	atmosfe-
rycznych,	czy	też	nie.	
Materiały	 uszczelniające	 kompensują	 ruchy	 budowli	
i	z	uwagi	na	swoją	ciągła	wieloletnią	pracę	powinny	rów-

8	PN-EN	12524	Materiały	i	wyroby	budowlane.	Właściwości	cieplno-wilgotnościowe.	Tabelaryczne	wartości	obliczeniowe.
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nież	 podlegać	 okresowej	 kontroli.	Na	 trwałość	 uszczel-
nienia	mają	wpływ	takie	czynniki	jak:
-	 	 jakość	 montażu	 (odpowiednie	 przygotowanie	 po-

wierzchni,	 aplikacja	 oraz	warunki	 atmosferyczne	pa-
nujące	 podczas	 montażu	 aż	 do	 czasu	 osiągnięcia	
przez	nie	pełnej	funkcjonalności);

-	 	 warunki	 atmosferyczne	 w	 jakich	 będą	 funkcjonować	
w	trakcie	eksploatacji	obiektu	(obciążenie	deszczem,	
wiatrem,	promieniowaniem	UV).

Ruchy	spoin		
Odpowiedni	 dobór	 uszczelnienia	 zależy	 od	 charakteru	
pracy	spoiny.
W	przypadku	ruchu	spoin	należy	uwzględnić:
-	 zmiany	 długości	 uszczelnianych	 elementów		

w	 zależności	 od	 ekstremalnych	 temperatur	 w	 lecie		
i	w	zimie;

-	 zmiany	 długości	 elementów	 budowlanych	 spowodo-
wane	wilgocią	 (w	przypadku	montażu	do	 konstrukcji	
drewnianych	 i	 innych	materiałów	 pęczniejących	 pod	
wpływem	wilgoci);

-	 przesunięcia	 pionowe	 łączonych	 elementów	 budowli	
na	skutek	odkształceń	podłoża.

Chemikalia
W	 trakcie	 aplikacji	 oraz	 późniejszej	 eksploatacji	 połą-
czeń,	uszczelniacze	mogą	wchodzić	w	reakcję	z	przy-
legającymi	materiałami.	Należy	więc	zwrócić	uwagę	na:
-		 substancje	 zanieczyszczające	 w	 postaci	 płynnej	 lub	

gazowej	w	najbliższym	otoczeniu	uszczelnienia;	
-	 środki	czyszczące	używane	do	czyszczenia	i	konser-

wacji	materiałów	uszczelniających;
-	 możliwość	reakcji	chemicznej	lub	braku	przyczepno-

ści	z	podłożem;
-	 możliwość	 reakcji	 uszczelniaczy	 z	 powłokami	malar-

skimi	(zmiana	zabarwienia	na	brzegach	łączenia).

Pozostałe	czynniki	mogące	wystąpić	w	trakcie			
eksploatacji
Wybierając	typ	uszczelnienia	należy	również	uwzględnić	
pozostałe	 wyżej	 nieokreślone	 warunki	 w	 jakich	 będzie	
ono	pracowało.	

Do	podstawowych	zaliczamy:
-	 zagrożenie,	 jakie	 może	 wywołać	 uszczelniacz	 pod-

czas	powstania	pożaru	(należy	sprawdzić	klasę	ognio-
odporności	w	 przypadku	 przegród	 o	wymaganej	 od-
porności	ogniowej);

-	 właściwości	 akustyczne	 w	 przypadku	 odpowiednich	
wymagań	dla	przegrody	budowlanej;

-	 możliwość	umyślnego	zniszczenia	przez	 ludzi	 (w	 ta-
kim	wypadku	można	np.	do	wysokości	2	m	zabezpie-
czyć	dodatkowo	połączenie	blachą	maskującą);

-	 możliwość	zniszczenia	uszczelnienia	przez	zwierzęta,	
ptaki	i	owady.

4.2. Wymagania stawiane uszczelnieniom  
budowlanym

W	opracowaniu	 IFBS:	Fizyka budowli. Szczelność połą-
czeń w lekkiej obudowie konstrukcji stalowych,	stanowią-
cym	pierwszą	część	niniejszego	zeszytu	omówiono:
-	wymogi	wynikające	z	pracy	budowli;
-	wymogi	wynikające	z	warunków	montażu;
-	wymogi	wynikające	z	rachunku	ekonomicznego.

Wymogi	 normowe	wynikające	 z	 fizyki	 budowli	 (opisane	
w	 pierwszej	 części)	 wymagają	 jednak	 komentarza	 ze	
względu	 na	wdrażanie	w	 Polsce	 norm	 obowiązujących	
w	krajach	UE	oraz	częściowe	obowiązywanie	norm	kra-
jowych.	

Obecnie	jesteśmy	w	okresie	przejściowym	ujednolicania	
norm	i	metod	badawczych	w	krajach	UE.	Jest	to	proces	
skomplikowany	 i	długotrwały,	ponieważ	nowo	powstają-
ca	norma	musi	być	zaakceptowana	przez	wszystkie	kraje	
członkowskie.	
Opisane	w	tłumaczeniu	normy	DIN	posiadają	częściowo	
odpowiedniki	w	normach	europejskich:
-	 szczelność	na	parcie	wiatru	opisana	w	normie		

DIN	EN	1026	posiada	swój	odpowiednik	w	normie	pol-
skiej	PN-EN	10269.	

-	 szczelność	na	wodę	opadową	opisana	w	normie	DIN-
EN	1027	posiada	swój	odpowiednik	w	normie	polskiej	
PN-EN	102710.	

Norma	DIN	4108	składa	się	z	10	części	poświęconych	
wyliczeniu	 izolacyjności	 cieplnej	 i	 oszczędności	 energii	
w	budynkach.	
W	krajach	UE	w	celu	określenia	izolacyjności	cieplnej	bu-
dynków	powstał	cały	szereg	norm	poświęconych	wyliczeniu	
charakterystyki	energetycznej	budynków.	Minimalne	wyma-
gania	dotyczące	izolacyjności	przegród	w	budynkach	okre-
ślają	polskie	„przepisy	w	sprawie	warunków	technicznych,	
jakim	powinny	odpowiadać	budynki	i	ich	usytuowanie”,	któ-
re	przedstawiono	w	punkcie	2.2.	
W	załączniku	nr	1	do	niniejszego	opracowania	znajdzie-
cie	Państwo	wykaz	polskich	norm	stosowanych	do	obli-
czania	 izolacji	cieplnej	 i	oszczędności	energii	w	budyn-
kach.	
	
Niemiecka	 norma	 DIN	 4109	 dotycząca	 akustyki	 po-
mieszczeń	nie	ma	odpowiednika	w	przepisach	polskich.	
Zgodnie	 z	 załącznikiem	 nr	 1	 do	Rozporządzenia	 z	 dnia	
12	 marca	 200911,	 w	 Polsce	 są	 obecnie	 stosowane	 za-
równo	 normy	 krajowe,	 jak	 również	 normy	 obowiązujące	
w	 krajach	 UE.	 Wykaz	 tych	 norm	 znajdziecie	 Państwo		
w	załączniku	nr	1	do	niniejszego	opracowania.

Niemiecka	 norma	 DIN	 1854212	 nie	 ma	 odpowiednika	
krajowego,	ale	możliwe	 jest	wykonanie	poszczególnych	
badań	w	oparciu	o	normy	polskie	i	obowiązujące	w	UE.	

		9	PN-EN	1026.	Okna	i	drzwi.	Przepuszczalność	powietrza.	Metoda	badania.	
10	PN-EN	1027.	Okna	i	drzwi.	Wodoszczelność.	Metoda	badania.
11	Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	z	dnia	12	marca	2009	r.	zmieniające	rozporządzenie	w	sprawie	warunków	technicznych,	jakim	powinny	
			odpowiadać	budynki	i	ich	usytuowanie.	Dz.U.	nr	56	z	2009	r.,	poz.	461.
12	DIN	18542.	Uszczelnianie	fug	w	ścianach	zewnętrznych	impregnowanymi	taśmami	uszczelniającymi	z	pianki	z	tworzywa	sztucznego:	impregnowane	
			taśmy	uszczelniające.	Wymagania	i	testowanie.
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Wykaz	 ważniejszych	 norm	 znajdziecie	 Państwo	 w	 za-
łączniku	nr	1	do	niniejszego	opracowania.

Klasyfikacja	 palności	 materiału	 zgodnie	 z	 normą	 DIN	
4102-1	została	zastąpiona	przez	normę	DIN-EN	13501-1.	
Obecnie	na	rynku	polskim	możemy	spotkać	jeszcze	ma-
teriały	sklasyfikowane	wg	starej	normy.		
Niemiecka	norma	DIN	4102-1	dzieliła	materiały	na:
Klasa A materiały niepalne	 z	 podziałem	 na	 klasy	A1	
i	A2.
Klasa B materiały palne z	podziałem	na	klasy
B1	–	materiały	trudnopalne
B2	–	materiały	normalniepalne
B3	–	materiały	łatwopalne

Obecnie	 polski	 odpowiednik	 normy	europejskiej	 to	PN-
EN	13501-1+A114	oparty	na	7	klasach	podstawowych:
A1,	A2,	B,	C,	D,	E,	F,	gdzie	klasa	A1	oznacza	materiał	
niepalny,	klasa	F	 -	materiał	o	nieokreślonych	właściwo-
ściach	palnych,	 oraz	 klas	dodatkowych	w	 zakresie	wy-
dzielania	dymu	(s1,	s2,	s3)	oraz	w	zakresie	wydzielania	
płonących	kropli/cząstek	(d0,	d1,	d2)

Odpowiedniki	starej	normy	DIN	4102-1	i	nowej		DIN-EN	
13501-1/	 PN-EN	 13501-1	 w	 zakresie	 klas	 odporności	
ogniowej:
-	B1	wg	DIN	4102-1	to	klasa	C	wg	PN-EN	13501-1
-	B2	wg	DIN	4102-1	to	klasa	E	wg	PN-EN	13501-1

Również	 w	 tym	 przypadku	 pełny	 wykaz	 norm	 znaj-
dziecie	Państwo	w	 załączniku	nr	 1	 do	Rozporządzenia		
z	dnia	12	marca	200911.

4.3. Dobór odpowiedniego rodzaju uszczelnienia

Wybór	 odpowiedniego	 rodzaju	 uszczelnienia	 jest	 uza-
leżniony	 od	 miejsca	 jego	 aplikacji	 oraz	 od	 warunków	
pracy.	 Przed	 zastosowaniem	 konkretnego	 materiału		
w	 postaci	 taśm	 uszczelniających	 czy	 uszczelniaczy	
aplikowanych	 w	 postaci	 masy	 powinno	 się	 zapoznać		
z	ich	właściwościami	technicznymi:

-	 przenoszenia	obciążeń	(elastyczność	materiału);
-	 odporności	 na	 otaczające	 środowisko	 (taśmy	 roz-

prężne	 zgodnie	 z	 normą	 DIN	 18	 54212	 grupa	 GO1	
i	GO2-narażone	na	bezpośrednie	działanie	czynników	
atmosferycznych	lub	nie	oraz	odporność	na	inne	środ-
ki	chemiczne	otoczenia);

-	 miejsce	użycia	(taśm	rozprężnych	nie	powinno	się	sto-
sować	w	miejscach,	gdzie	może	wystąpić	zagrożenie	
pojawienia	się	parciem	wody	ciśnieniowej	przy	gruncie	
lub	zalegającej	na	uszczelnieniu);

	-	 tolerancja	chemiczna	z	łączonymi	materiałami.

5. Rodzaje uszczelnień profilowych stoso-
wanych w konstrukcjach stalowych

W	 celu	 zachowania	 szczelności	 w	 lekkiej	 obudowie	
konstrukcji	 stalowych	 stosujemy	 następujące	 systemy	
uszczelnień	profilowych:

-	 taśmy	uszczelniające	na	bazie	poliuretanu	(PU)	oraz	
polietylenu	(PE);

-	 uszczelki	 profilowe	 stosowane	 przy	 blachach	 fałdo-
wych	ściennych	i	pokryciach	dachowych;

-	 taśmy	butylowe	i	bitumiczne.

5.1. Taśmy uszczelniające

Taśmy	 uszczelniające	 występują	 w	 postaci	 zrolowanej		
o	określonej	zmiennej	długości	zależnej	od	przekroju	ta-
śmy	(im	większy	przekrój,	tym	rolka	jest	krótsza).	
Rozmiar	rolki	zależy	również	od	sposobu	aplikacji.
Jeżeli	taśma	jest	aplikowana	w	zakładzie	produkcyjnym,	
dostarczana	jest	w	dużych	opakowaniach.
Mniejsze	 rolki	mają	 zastosowanie	 przy	 aplikacji	 na	 bu-
dowie.	
Taśmy	poliuretanowe	(PU)	mają	strukturę	otwartokomór-
kową	 i	występują	 jako	 impregnowane	 lub	nieimpregno-
wane.
Taśmy	 polietylenowe	 (PE)	 mają	 struktrę	 zamkniętoko-
mórkową	i	nie	są	impregnowane.

	

5.1.1. Skompresowane poliuretanowe taśmy 
uszczelniające PU  

Taśmy	poliuretanowe	PU	są	wykonane	na	bazie	miękkiej	
pianki	o	otwartej	strukturze	komórek.	Mogą	występować	
jako	impregnowane	lub	nieimpregnowane.
Impregnacja	taśmy	ma	za	zadanie	uodpornić	produkt	na	
promieniowanie	 UV,	 ograniczyć	 absorbcję	 wody	 przez	
otwarte	komórki	materiału	oraz	opóźnić	czas	rozprężania,	
co	umożliwia	jej	montaż	w	istniejących	szczelinach.	
Taśmy	rozprężne	są	 impregnowane	na	całym	przekroju	
lub	tylko	powierzchniowo.
Producenci	 taśm	podają	 różne	możliwości	 ich	wykorzy-
stania,	 przy	 różnym	 stopniu	 skompresowania	 taśmy.	
Przykładowo:

-		 taśma	skompresowana	jest	na	rolce	do	15-20%	cał-
kowitej	szerokości	po	rozprężeniu

-					przy	25%	dekompresji	taśma	jest	dobrą	izolacją	
					akustyczną;
-	 przy	30%	dekompresji	spełnia	wymagania	normy	DIN	

18542-	 odporność	 na	deszcz	 i	wiatr	 do	 600	Pa	 lub	
300	Pa	w	zależności	od	typu	taśmy;

-	 przy	50%	dekompresji	jest	odporna	na	lekki	deszcz,	
śnieg	czy	kurz;

-	 przy	75-90%	dekompresji	stanowi	izolację	termiczną;

13	DIN	4102-1.	Zachowanie	materiałów	i	komponentów	budowlanych	podczas	pożaru.	Część	I:	Materiały	budowlane;	pojęcia,	wymagania	i	badania
14	PN-EN	13501+A1.	Klasyfikacja	ogniowa	wyrobów	budowlanych	i	elementów	budynków.	Część	1:	Klasyfikacja	na	podstawie	wyników	badań	reakcji	
			na	ogień.	

Fot.	2.	Pianka	poliuretanowa	
PU	o	otwartej	strukturze	
komórek	

Fot.	3.	Pianka	polietylenowa		
PE	o	zamkniętej	strukturze	
komórek 
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-	 przy	 100%	 dekompresji	 taśma	 jest	 całkowicie	 roz-
prężona.

Dane	 te	 należy	 traktować	 orientacyjnie	 i	 sprawdzać		
w	kartach	technicznych	dostawców	produktów.	
Większość	 producentów	 podaje	 tylko	 parametry	 taśm	
zgodnie	z	wymaganiami	normy	DIN	1854212.

Taśmy	rozprężne	do	konkretnej	szczeliny	należy	dobie-
rać	 	 zgodnie	 z	 zaleceniami	producenta.	Poniższy	przy-
kład	jest	tylko	informacją	w	jaki	sposób	jest	to	najczęściej	
określane	przez	poszczególne	firmy.	
Np.	dobieramy	taśmę	dla	szczeliny	o	szerokości	15	mm	
				
Oznaczenie	rodzaju	taśmy	25	/	10-18	w	mm,	gdzie
25	mm	 oznacza	 szerokość	 taśmy	 a	 10-18	mm	 zakres	
szerokości	szczeliny	spełniającej	wymagania	normy	DIN	
18542.

		 	 	 	 	

	

Rys.3.	Montaż	taśmy	w	elemencie	budowlanym

Współczynnik	 przewodzenia	 ciepła	 λ	 dla	 impregnowa-
nych	taśm	rozprężnych	PU	zgodnie	z	kartami	 technicz-
nymi	producentów	wynosi	0,043-0,07	W/m2K.
Przy	mniejszych	szerokościach	taśm	(np.	10	czy	15	mm)	
producenci	często	nie	podają	wartości	λ.	Wynika	to	z	fak-
tu,	 że	 taśmy	wąskie	 są	 często	 traktowane	 jako	 osłona	
zewnętrzna	materiału	izolacyjnego	(znajdującego	się	we-
wnątrz	przegrody)	lub	jako	uszczelnienie	przed	czynnika-
mi	atmosferycznymi	(wiatr,	deszcz).	Wyjaśni	to	poniższy	
opis.

Współczynnik	przenikania	ciepła	U	dla	przegrody	budow-
lanej	wyrażony	jest	wzorem:

U=	1/RT		W/m2	*	K
gdzie:	
RT	–	całkowity	opór	cieplny	komponentu	budowlanego

RT	=	Rsi+R1+R2+	…+Rn+Rse		m
2	K/W

w	tym:
Rsi-opór	przejmowania	ciepła	na	wewnętrznej	powierzch-
ni
R1,R2,	…Rn	–	obliczeniowe	opory	cieplne	każdej	warstwy
Rse-opór	przejmowania	ciepła	na	zewnętrznej	powierzch-
ni	

W	przypadku	stosowania	taśm	rozprężnych,	gdzie	mamy	
do	czynienia	z	poziomym	kierunkiem	przepływu	strumie-
nia	cieplnego	przyjmujemy	Rsi=0,13	i	Rse=0,04
Opór	cieplny	warstwy	jednorodnej	wynosi:

R=d/λ		m2K/W

Przykład:
Opór	cieplny	taśmy	o	szerokości	10	mm	wynosi:

R=0,01/0,05=0,2		m2K/W

Współczynnik	przenikania	ciepła	dla	taśmy	o	szerokości	
10	mm	wynosi:

	 U=1/	0,13+0,2+0,04=2,70	W/m2	*K

Opór	cieplny	taśmy	o	szerokości	70	mm	wynosi
		 	 	

R=0,07/0,05=1,4		m2K/W

Współczynnik	przenikania	ciepła	dla	taśmy	o	szerokości	
70	mm	wynosi:

	 U=1/	0,13+1,4+0,04=0,64	W/m2	*K

Podział	 taśm	 poliuretanowych	 impregnowanych	 na	
produkty,	 które	 mogą	 być	 narażone	 na	 bezpośrednie	
działanie	 czynników	 atmosferycznych	 (grupa	 GO1)			
i	 na	 produkty,	 które	 powinny	 być	 osłonięte	 przed	 tymi	
czynnikami	 (grupa	 GO2)	 oraz	 wymogi	 dotyczące	 taśm		
z	 poszczególnych	 grup	 podano	 w	 części	 pierwszej	
opracowania.	 Dane	 te	 możecie	 Państwo	 odczytać		
z	tabeli	3	i	4	na	str.	8.

5.1.1a. Charakterystyka impregnowanych taśm  
poliuretanowych PU

Elastyczna	 pianka	 poliuretanowa	 jest	materiałem	 drob-
noporowatym	o	otwartej	 strukturze	 komór.	Gęstość	po-
zorna	pianki	z	impregnatem	wynosi	od	50-150	kg/m3.	
Pianki	o	niższej	gęstości	należą	do	grupy	GO2	dla	któ-
rych	wymagania	podano	w	tabeli	3	i	4	tłumaczenia	wersji	
niemieckiej.	
Taśmy	impregnowane	po	dodaniu	środków	ograniczają-
cych	palność	mogą	posiadać	klasę	palności	materiału	wg	
normy	DIN	4102-1	B1	i	B2.	
Podstawową	zaletą	pianek	jest	ich	bardzo	dobra	pamięć	
kształtu	podczas	powtarzającego	się	ściskania	i	rozprę-
żania	oraz	bardzo	duża	elastyczność	w	niskich	 i	wyso-
kich	temperaturach.	
Taśmy	pracują	w	szczelinach	w	stanie	częściowo	skom-
presowanym	przez	wiele	lat.	
Zaimpregnowane	 taśmy	uszczelniające	muszą	spełniać	
warunki	podane	w	normie	DIN	18542.
W	celu	 ułatwienia	montażu,	 taśmy	posiadają	 na	 jednej	
stronie	warstwę	samoprzylepną.
Odporności	 termiczne	 taśm	 impregnowanych	 podawa-
ne	przez	producentów	 różnią	 się	między	 sobą	 i	 należy	
je	sprawdzać	z	kartą	techniczną	produktu.	Orientacyjna	
wartość	od	-300C	do	+900C.	
Temperatura	montażu	w	 zasadzie	 nie	 jest	 ograniczona	
naturalnymi	warunkami	atmosferycznymi	w	Polsce.
Czas	potrzebny	do	 rozprężenia	 taśmy	w	szczelinie	 jest	
uzależniony	od	temperatury	taśmy	i	otoczenia.	Wydłuża	
się	w	miarę	spadku	temperatury.
	 	 	 	 	

szerokość	taśmy

szerokość	spoiny
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Rys.	4.	Taśma	rozprężna

5.1.1b. Zasady montażu taśm na budowie  
do wykonanych szczelin oraz  
w połączeniach z podwaliną lub murem.

1.	 Powierzchnie	 wypełnianych	 połączeń	 powinny	 być	
czyste	 i	 nie	 zawierać	 resztek	 kurzu,	 tłuszczu	 oraz	
większych	ostrych	nierówności.

2.	 Powierzchnie	spoin	powinny	być	do	siebie	 równole-
głe,	w	przypadku	powierzchni	skośnych	maksymalne	
odchylenie	nie	powinno	przekraczać	3	%.
Większe	 odchylenie	 może	 powodować	 deformację	
taśmy	przy	szerszych	szczelinach.

3.	 Taśma	 rozprężna	 powinna	 być	 zamontowana	
w	szczelinie	ok.	2-3	mm	od	krawędzi	muru	lub	brzegu	
obróbki.

	 	 	 	 	 	

	
Rys.5.	Prawidłowy	montaż	taśmy	3	mm	od	brzegu	obróbki.

4.	 Dobór	szerokości	taśmy	powinien	być	zgodny	
	 z	wytycznymi	producenta	wyrobu.	Przy	wyborze	 ta-

śmy	należy	również	uwzględnić	wielkość	odkształceń	
w	łączonych	elementach	(lato-zima).	

5.	 Taśmy	w	narożnikach	należy	docinać	w	celu	dokład-
nego	uszczelnienia	elementu.	

Rys.	6.	Montaż	taśmy	w	narożnikach	obudowy	

6.	 Taśmy	 powinny	 być	 montowane	 z	 naddatkiem	 na		
	 	 	 	 długości.	 Nie	można	 taśm	 naciągać	 podczas	mon-	
						tażu.
7.	 W	szczelinach,	 taśmy	na	długości	 łączymy	 	 z	 doci-

skiem	do	siebie	w	celu	uzyskania	szczelności	końco-
wej	połączenia.

			 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	

Rys.	7.	Łączenie	taśmy	na	długości	szczeliny

8.	 Przy	wykonywaniu	połączeń	krzyżowych	jedna	taśma	
przychodzi	 przez	 połączenie	w	 całości,	 a	 pozostałe	
docinamy	z	naddatkiem.

	 	 	 	 	 	 	
	

	 	 	 	 	 	

Rys.	8.	Łączenie	taśmy	na	skrzyżowaniu	szczelin

Uwagi:
-	mokre	powierzchnie	szczelin	mogą	powodować	
		neutralizację	warstwy	samoprzylepnej,	pomocnej	
		przy	montażu;
-	wysoka	temperatura	otoczenia	będzie	powodować	
		szybsze	rozprężanie	taśmy	impregnowanej,	niska	-
		wolniejsze.
		
Taśmy	nieimpregnowane	PU	mają	zastosowanie	w	połą-
czeniach	płyt	warstwowych.	Posiadają	małą	odporność	
na	promieniowanie	UV	i	w	związku	z	tym	stosowane	są	
w	połączeniach	krytych,	nienarażonych	na	bezpośrednie	
działanie	warunków	atmosferycznych.	Gęstość	pozorna	
taśm	wynosi	od	ok.	20	kg/m3	do	50	kg/m3.	Odporność	ter-
miczna	podawana	przez	producentów	jest	różna,	wszyst-
kie	jednak	mieszczą	się	w	granicach	od		-300C	do	+	900C,	
co	jest	wystarczające	dla	polskich	warunków.
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Klasa	palności	materiałów	zgodnie	 z	normą	DIN	4102-
1	 od	 B3	 do	 B1/	 B3	 to	 F,	 B2	 to	 E	 i	 B1	 to	 C	 zgodnie		
z		obecną	normą	DIN-EN	13501-1.	
Ze	 względu	 na	 strukturę	 otwarto-komórkową,	 taśmy	
posiadają	 dobre	 właściwości	 dyfuzyjne.	 Aplikacja	 tych	
produktów	 następuje	 przeważnie	 w	 zakładach	 produk-
cyjnych.	
Nieimpregnowane	 taśmy	 poliuretanowe	 mogą	 być	
doklejone	 do	 warstwy	 włókniny	 lub	 folii	 aluminiowej		
w	 celu	 poprawienia	 ich	 właściwości	 techniczno-użytko-
wych.
	
5.1.2. Taśmy polietylenowe PE 

Taśmy	polietylenowe	PE	wykazują	o	wiele	lepszą	odpor-
ność	na	promieniowanie	UV	od	poliuretanów.	Charakte-
ryzują	się	niską	absorpcją	wody	(struktura	zamknięto	ko-
mórkowa)	oraz	bardzo	niską	przepuszczalnością	powie-
trza.	Odporności	termiczne	podawane	przez	dostawców	
różnią	 się	między	 sobą.	Większość	mieści	 się	 w	 prze-
dziale	od	 -400C	do	+900C.	Współczynnik	przewodzenia	
ciepła	wynosi	od	0,034	do	0,045	W/	m*K.	Gęstość	pozor-
na,	w	zależności	od	przeznaczenia,	wynosi	od	25-50	kg/
m3,	ale	może	też	dochodzić	do	90	kg/m3.
Wartości	 te	 należy	 każdorazowo	 sprawdzać	 w	 karcie	
technicznej	dostawcy	lub	producenta	produktu.	

5.1.3. Uszczelki profilowe

Uszczelki	 profilowe	 zostały	 opisane	 w	 części	 pierw-
szej	 opracowania.	 Najczęściej	 są	 wykorzystywane	 do	
uszczelniania	blach	trapezowych	i	falistych	z	obróbkami	
blacharskimi.	
Uszczelki	 są	 wykonywane	 pod	 konkretne	 profile	 blach	
lub	jako	uszczelki	uniwersalne.	

Uszczelka uniwersalna

   Uszczelka profilowana	 	
	 	 	 	
Rys.	9.	Uszczelki	profilowe
	
Uszczelka	uniwersalna	wraz	z	przykładami	 jej	 zastoso-
wania

Fot.	4.	Uszczelka	uniwersalna	(	fot.	Firma	NMC)

	 	 	

Fot.5.	Aplikacja	uszczelki	–	blacha	profilowa	(fot	.firma	NMC)

Fot.	6.	Aplikacja	uszczelki	–	blacha	trapezowa	(fot.	firma	NMC)

Fot.7.	Aplikacja	uszczelki	przy	obróbce	blacharskiej	
(fot.	Firma	NMC)

5.1.4. Taśmy butylowe i bitumiczne

Dzięki	masie	butylowej	oraz		masie	bitumicznej	możemy	
uzyskać	bardzo	dużą	szczelność	na	przepływ	pary	i	powie-
trza.	Oba	produkty	wykazują	bardzo	dobrą	przyczepność	
i	tolerancję	materiałową	do	większości	materiałów	niepo-
rowatych.	Ze	względu	na	dużą	różnorodność	materiałów	i	
dodatków,	siłę	przyczepności	oraz	tolerancję	materiałową	
należy	każdorazowo	sprawdzić	u	producenta	wyrobu.

Zgodnie	z	normą	PN-EN	125248,	współczynnik	oporu	dy-
fuzyjnego	µ	dla	suchej	i	wilgotnej	masy	butylowej	wynosi	
200	000,	a	dla	czystej	masy	bitumicznej		50	000.	
Wyroby	w/w	są	dostarczane	standardowo	w	postaci	taśm	
o	grubości	1,0-2,0	mm	i	szerokości	10-20	mm.	
Na	życzenie	klienta	dostarczane	są	w	większych	grubo-
ściach	 i	 szerokości	 oraz	 różnych	 kształtach	 (prostokąt-
nym,	okrągłym).
Ze	względu	na	lepsze	właściwości	techniczne	w	niskich	
temperaturach	większą	cześć	sprzedaży	stanowią	taśmy	
butylowe.	
W	 celu	 uzyskania	 większych	 szerokości	 taśm,	 a	 także	
uzyskania	 jeszcze	 lepszych	 właściwości	 technicznych	
i	odporności	na	warunki	atmosferyczne,	taśmy	te	dostar-
czane	są	często	na	nośniku	w	postaci	np.	folii	aluminio-
wej	lub	włókniny.	
	
6.  Uszczelniacze budowlane

6.1. Informacje ogólne

Obecnie	stosowane	uszczelnienia	spoin	w	lekkiej	obu-
dowie	konstrukcji	 stalowych	w	większości	przypadków	
opierają	się	na	taśmach	rozprężnych	z	PU	oraz	PE.	

Uszczelka	profilowa

Uszczelka	uniwersalna
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Niekiedy	jednak	występują	miejsca,	w	których	należy	wy-
korzystać	 uszczelniacze	 aplikowane	 z	 pojemników.	 Do	
miejsc	 takich	 należą	 uszczelnienia	 pomiędzy	 obudową	
hali	 a	 elementami	 murowymi	 czy	 żelbetowymi	 o	 więk-
szych	nierównościach.
Również	miejsca	narażone	na	wodę	zalegającą	po	opa-
dach,	czy	wodę	ciśnieniową,	wymagają	bardziej	szczel-
nych	systemów	spoinowych.
W	tych	przypadkach	wymagane	jest	bardziej	szczegóło-
we	omówienie	zasad	aplikacji	 tych	uszczelniaczy,	które	
w	opracowaniu	IFBS	zostało	pominięte.	Prawidłowe	wy-
konanie	 tych	połączeń	wpływa	również	na	bezawaryjne	
funkcjonowanie	całej	konstrukcji.	

Obecnie	 na	 rynku	 jest	 używana	 bardzo	 szeroka	 grupa	
mas	 uszczelniających,	 wyciskanych	 z	 tuby	 pistoletami	
mechanicznymi	 (ręcznie)	 lub	 pneumatycznymi,	 a	 także	
aplikowanych	z	pojemników	ciśnieniowych.	
Każdorazowo	 przed	 użyciem	 nowego	 rodzaju	 masy	
uszczelniającej	powinniśmy	sprawdzić:
-	 zdolność	 przeniesienia	 obciążeń	 (wielkość	 ruchów	 spo-
iny);
-	odporność	na	działanie	bezpośrednich	warunków	atmos-
ferycznych;
-	tolerancję	masy	z	powierzchniami,	do	których	jest	klejona;
-	siłę	przyczepności	masy	do	podłoża	i	ewentualne	uży-
cie	podkładu	gruntującego.

Masy	 uszczelniające	mają	 za	 zadanie	 uszczelnić	 połą-
czenie	budowlane,	aby	ochronić	 je	przed	wilgocią,	wia-
trem	 oraz	 innymi	 wpływami	 środowiska;	 przejąć	 ruchy	
łączonych	 elementów	 budowlanych	 i	 spełniać	 funkcję	
trwałego	połączenia	budowlanego.

Masy	 uszczelniające	 możemy	 scharakteryzować	 ze	
względu	na	ich	właściwości	fizyczne	i	chemiczne.	

6.2. Podział uszczelniaczy ze względu na właściwo-
ści fizyczne

Uszczelniacze,	ze	względu	na	rodzaj	odkształcenia	któ-
remu	podlegają	w	spoinie,	dzielimy	na:
-		utwardzające	się	(bez	możliwości	ruchu	spoiny);
-		plastyczne;
-		elastoplastyczne;
-		plastoelastyczne;
-		elastyczne.
Norma	PN-EN	ISO	1160017	określa,	że	kity	klas;	25,	20	
i	12,5E	są	kitami	elastycznymi,	a	kity	klas	12,5P	i	7,5P	są	
kitami	plastycznymi.

Kity:		 -	klasy	25	posiadają	25%	zdolność	ruchu;
	 -	klasy	20	posiadają	20%	zdolność	ruchu.

Kity	klasy	12,5	zostały	sklasyfikowane	zgodnie	z	ich	po-
wrotem	elastycznym	(zdolnością	powrotu	do	stanu	pier-
wotnego):	
-					kity	o	powrocie	elastycznym	równym	40%	lub		 						
większym	oznaczamy	E	(elastyczny);
-		 kity	 o	 powrocie	 elastycznym	 mniejszym	 niż	 40%	

oznaczamy	P	(plastyczny).

Kity	elastyczne	 	 										Kity	plastyczne

Rys.	10.	Masy	uszczelniające	elastyczne	i	plastyczne

6.3. Podział uszczelniaczy ze względu na właściwo-
ści chemiczne

Materiały	 uszczelniające	 zostały	 podzielone	 na	 dwie	
grupy:
-	 uszczelniacze	 na	 bazie	 olejów	 organicznych	 (olej	

lniany	z	plastyfikatorem).	Produkty	te	nie	mają	zasto-
sowania	w	obudowie	hal;

-	 uszczelniacze	na	bazie	tworzyw	sztucznych.

17	PN-EN	ISO	11600	Konstrukcje	budowlane.	Wyroby	do	uszczelniania.	Klasyfikacja	i	wymagania	dotyczące	kitów.	
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Schemat	1.	Uszczelniacze	na	bazie	tworzyw	sztucznych

Powyżej	przedstawione	uszczelniacze	składają	się	z	sys-
temów	jednokomponentowych	i	dwukomponentowych.

W	systemach	jednokomponentowych	utwardzanie	nastę-
puje	na	skutek	kontaktu	z	powietrzem	i	wilgocią	otoczenia.	
Wulkanizacja	następuje	z	zewnątrz	do	wewnątrz	spoiny,	
a	 szybkość	 sieciowania	 (utwardzania)	 jest	 uzależnio-
na	 od	 wilgotności	 powietrza,	 temperatury	 i	 głębokości	
fugi.	Grubość	fugi	jest	ograniczona,	ponieważ	zewnętrz-
ne	 utwardzone	 warstwy	 ograniczają	 dopływ	 wilgoci	 do	
warstw	głębiej	położonych.

W	systemach	dwukomponentowych	sieciowanie	następu-
je	na	skutek	połączenia	składnika	A	ze	składnikiem	B.
W	utwardzanym	uszczelniaczu	występuje	jednorodna	wul-
kanizacja	na	całym	przekroju.	Prędkość	wulkanizacji	zale-
ży	od	temperatury,	a	jej	głębokość	nie	jest	ograniczona.

W	akrylach	dyspersyjnych	/	rozpuszczalnikowych	utwar-
dzanie	masy	następuje	przez	fizyczne	wysychanie	 (od-
parowanie)	wody	lub	rozpuszczalnika.

6.3.1. Uszczelniacze akrylowe

Uszczelniacze	akrylowe	należą	do	grupy	produktów	ela-
stoplastycznych	 i	plastoelastycznych.	Na	 rynku	polskim	
w	większości	dostępne	są	jako	dyspersje	akrylowe,	gdzie	
utwardzanie	następuje	na	skutek	odparowania	wody.	

Produkt	 charakteryzuje	 się	 dużą	 zmianą	 objętości	 ze	
względu	 na	 fizyczne	 wysychanie.	Masa	 charakteryzuje	
się	 dobrą	 przyczepnością	 do	 materiałów	 budowlanych	
o	podłożu	porowatym.	Nie	zalecany	jest	do	spoin	o	więk-
szym	zakresie	ruchów	(powyżej	10-15%).	

6.3.2. Uszczelniacze butylowe

Uszczelniacze	butylowe	należą	do	grupy	produktów	pla-
stycznych,	 opartych	 na	 poliizobutylenie.	 Posiadają	 bar-

dzo	 dobrą	 przyczepność	 do	 większości	 podłoży	 (przy	
podłożach	porowatych	wymagany	często	podkład	grun-
towy).	Dobra	odporność	na	warunki	atmosferyczne	i	pro-
mieniowanie	UV.	Dopuszczalne	odkształcenie	elastyczne	
do	5%,	powyżej	staje	się	plastyczny.	Na	powierzchni	two-
rzy	się	sprężysta	”skórka”.	Bardzo	dobra	ochrona	przed	
podciekaniem	i	migracją	wody	oraz	dyfuzją	pary	wodnej.	
Uszczelniacze	butylowe	na	bazie	kauczuku	butylowego	
mogą	występować	również	jako	wstępnie	przygotowane	
płaskie	taśmy	butylowe	o	grubości	1-3	mm	oraz	różnego	
typu	taśmy	profilowe	o	przekrojach	okrągłych,	kwadrato-
wych	itd.

6.3.3. Uszczelniacze poliuretanowe

Uszczelniacze	 poliuretanowe	 należą	 do	 grupy	 produk-
tów	 elastycznych	 z	 możliwością	 odkształceń	 do	 25%.	
Posiadają	dobrą	przyczepność	do	wielu	powierzchni	bez	
użycia	podkładu	gruntującego.	Najczęściej	dostępne	są	
w	handlu	 jednoskładnikowe	uszczelniacze	poliuretnowe	
o	różnym	module	elastyczności.	Masy	uszczelniające	po	
usieciowieniu	(utwardzeniu)	można	malować	farbami.	

6.3.4. Uszczelniacze tiokolowe

Uszczelniacze	tiokolowe	-		jedne	z	wcześniej	wynalezio-
nych	uszczelniaczy,	posiadające	dobrą	przyczepność	do	
większości	materiałów	powszechnie	stosowanych	w	bu-
downictwie.	Niespotykane	w	budownictwie	obudowy	hal	
stalowych.

6.3.5. Uszczelniacze MS-polimerowe

W	 związku	 z	 udoskonalaniem	 mas	 uszczelniających	
opracowano	hybrydę	silikonu	i	poliuretanu	łączącą	zalety	
tych	dwóch	produktów.	Produkt	 jest	 zgodny	z	większo-
ścią	 metali	 i	 standardowych	 materiałów	 budowlanych,	
odporny	na	starzenie	oraz	wpływy	atmosferyczne.	Masę	
uszczelniającą	można	malować	i	nie	powoduje	przebar-
wień	 na	 powierzchniach	 porowatych.	 Posiada	 bardzo	
dużą	siłę	przylegania	do	łączonych	materiałów.	Odporny	
na	zewnętrzne	warunki	atmosferyczne	i	promieniowanie	
UV.

6.3.6. Uszczelniacze silikonowe 

Uszczelniacze	 silikonowe	 stanowią obecnie	 najwięk-
szą	grupę	uszczelniaczy	stosowanych	w	budownictwie.	
Występuje	ona	pod	postacią	jedno	lub	dwuskładnikową.	
Masy	uszczelniające	dwuskładnikowe	są	mniej	wygodne	
w	aplikacji	 i	 droższe.	Najbardziej	 rozpowszechnione	są	
masy	jednoskładnikowe.	
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Schemat	2.	Uszczelniacze	silikonowe

Z	 tej	 grupy	 najbardziej	 rozpowszechnione	 są	 dwa	 typy	
silikonów:
-	silikony	octanowe	(kwaśne,	acetoksy);
-	silikony	neutralne	(alkoksymowe	i	oxymowe).

Sieciowanie	 (utwardzanie)	 tych	mas	następuje	wskutek	
reakcji	z	wilgocią	otoczenia.

Charakterystyka silikonów octanowych (kwaśnych):	
-				podczas	sieciowania	wydzielają	charakterystycz-

ny	zapach	octu;
-	 charakteryzują	się	dobrą	przyczepnością	do	ceramiki,	

metali,	szkła,	drewna	i	niektórych	powłok	malarskich;
-	 słabiej	łączą	się	z	PVC	i	tworzywami	sztucznymi;
-	 odczyn	kwaśny	powoduje	reakcję	z	metalami!
					Nie	powodują	reakcji	ze	stalą	nierdzewną	i	aluminium;
-	 wchodzą	w	reakcję	z	podłożami	alkalicznymi						(be-

ton,	tynk	wapienny,	kamień	naturalny).

Charakterystyka silikonów alkoksymowych i oksymo-
wych (neutralnych):
-	 podczas	 sieciowania	 wydzielają	 metanol,	 etanol	

i	oksym;
-	 możliwość	 stosowania	 silikonów	 neutralnych	 na	

szkle,	metalu	i	tworzywie	sztucznym;
-	 dobra	przyczepność	na	podłożach	alkalicznych
	 (należy	 zawsze	 sprawdzić	 kartę	 techniczną,	 może	

być	wymagany	podkład-Primer);
-	 silikony	alkoksymowe	mają	lepsze	właściwości	tech-

niczne	niż	silikony	oksymowe,	ale	dłuższy	czas	wią-
zania.

6.3.6.1. Zasady wykonywania uszczelnień

Prawidłowe	wykonanie	uszczelnienia	wiąże	się	z	właści-
wym	doborem	uszczelniacza	do	złącza,	a	także	popraw-
nym	przygotowaniem	podłoża	i	właściwą	aplikacją.

Podstawowe	rodzaje złączy budowlanych

	 	 	 	 	
		 	 	

Rys.	11.	Złącze	kompensacyjne

Rys.	12.	Złącze	kątowe

W	celu	umożliwienia	pracy	złącza	budowlanego,	uszczel-
niacz	musi	dolegać	tylko	do	dwóch	płaszczyzn,	aby	mógł	
kompensować	ruchy	łączonych	elementów.	
Trzecia	płaszczyzna	powinna	być	osłonięta	sznurem	po-
lietylenowym	PE,	polipropylenowym	PP	lub	folią	PE,	po-
nieważ	silikon	nie	łączy	się	z	tymi	powierzchniami.

Zasady wykonania poprawnego złącza:
-	szerokość	fugi	w	uszczelnieniach	fasadowych	powinna	
wynosić	co	najmniej	6	mm;

Rys.	13.	Minimalne	wymiary	spoiny	przy	uszczelniaczach

Uszczelnienie	pionowe	na	elewacji.	Minimalna	szerokość	
złącza	A-	6	mm.	Minimalny	wymiar	C-	6	mm.
B	≈	0,5	x	A	≥	6	mm	

Dla	szczelin	do	10	mm	szerokości	proporcja	A	do	C	wy-
nosi	1:1.	Powyżej	zmienia	się	na	2:1.	Maksymalna	głębo-
kość	uszczelniania	C	nie	powinna	przekroczyć	15	mm.	
Sieciowanie	masy	uszczelniającej	jednoskładnikowej	jest	
ograniczone	przez	utwardzanie	 się	masy	od	strony	ze-
wnętrznej.	Powstający	opór	dyfuzyjny	uniemożliwia	dal-
sze	wgłębne	utwardzanie.

Maksymalną	szerokość	szczelin	przyjmuje	się	w	zakre-
sie	25-30	mm.
-	w	połączeniach	w	narożnikowych	oraz	we	wgłębie-
	niach,	gdzie	założenie	sznura	PE	lub	PP	nie	jest	możliwe	
należy	wykorzystać	taśmę	polietylenową;	
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Rys.	14.	

-	połączenia	poziome	dylatacji	należy	wykonać	tak,	aby	
po	 związaniu	 silikonu	 wykonane	 złącze	 umożliwiało	
spływ	wody,	a	nie	zaleganie	jej	w	spoinie.

   

Rys.	15.	

Poniżej kilka przykładów typowych uszkodzeń uszczel-
nienia:

	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 Wada	montażowa	

Rys.	16.
	

Sznur	PE	wypełniający	szczelinę	powinien	mieć	średnicę	
o	25%	większą	od	szerokości	spoiny,	w	celu	zaklinowa-
nia	i	ograniczenia	szerokości	silikonu.

	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	

Wada	montażowa	

Rys.	17.	

Nieodpowiednie	 przygotowanie	 podłoża	 lub	 użycie	 nie-
odpowiedniego	uszczelniacza	doprowadza	do	powstania	
uszkodzenia	 adhezyjnego	 –	 oderwanie	 od	 łączonego	
materiału.
	

			Wada	montażowa	

Rys.	18.	

Wkładanie	sznura	PE	(o	zamkniętych	komórkach)	ostrym	
narzędziem,	może	prowadzić	do	uwolnienia	gazu	z	ko-
mórek	i	powstania	pęcherzy	w	spoinie.

	 Wada	montażowa	

	

Rys.	19.	

Przyklejenie	 się	 uszczelniacza	 do	 trzech	 powierzchni,	
nadmierne	 przemieszczanie	 się	 lub	 niewłaściwy	 wybór	
uszczelniacza	powoduje	pęknięcia	masy	uszczelniającej.

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 Wada	mntażowa	

Rys.	20.	

Brak	 sznura	 wypełniającego	 szczelinę	 spowoduje	 nad-
mierne	zużycie	uszczelniacza	 lub	uniemożliwi	 jego	pra-
widłowe	funkcjonowanie.

6.3.6.2. Aplikacja masy uszczelniającej

W	 celu	 zapewnienia	 długoletniej	 pracy	 połączenia	 po-
winniśmy	 zadbać	 o	 prawidłowe	 przygotowanie	 podłoża		
i	poprawną	aplikację	uszczelniacza.

1.	 Po	 określeniu	 szerokości	 spoiny	 podłoże	 nale-
ży	 oczyścić	 z	 pyłu	 oraz	 substancji	 antyadhezyjnych.		
W	przypadku	podłoży	nieporowatych	powierzchnię	czy-
ścimy	środkiem	zalecanym	przez	producenta	uszczelnia-
cza.	W	przypadku	podłoży	porowatych	podłoże	czyścimy	
mechanicznie	i	zmywamy	pył	silnym	strumieniem	wody.	
Po	wyschnięciu	podłoża	przystępujemy	do	dalszych	prac	
montażowych.

Rys.	21.	

2.	W	 szczelinę	wkładamy	 sznur	PE	o	 zamkniętych	 ko-
mórkach	na	odpowiednią	głębokość	lub	folię	PE.	Okleja-
my	brzegi	spoiny	taśmą	maskującą.

Rys.	22.	
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3.	Sprawdzamy,	czy	do	danego	typu	podłoża	jest	wyma-
gany	 podkład	 gruntujący	 tzw.	 (Primer).	 Mogą	 wystąpić	
różne	 typy	Primerów	 (do	podłoży	chłonnych	 i	niechłon-
nych).

Rys.	23.	

4.	Uszczelniacz	aplikujemy	przez	rurkę	dozującą	pod	ką-
tem	ostrym	tak,	aby	nie	powstawały	pęcherze	powietrzne	
w	trakcie	wyciskania	masy	z	tuby.

Rys.	24.	

5.	Masę	uszczelniającą	ściągamy	szpachelką	do	siliko-
nów	i	wyrównujemy	powierzchnię.

Rys.	25.	

6.	 Powierzchnię	 skrapiamy	 środkiem	 antyadhezyjnym	
i	wygładzamy	szpachelką	profilową	

Rys.	26.	

6.4. Pianki poliuretanowe aplikowane z pojemnika

Pianki	poliuretanowe	występują	jako	jedno	i	dwuskładni-
kowe.

6.4.1. Pianki jednoskładnikowe

Pianki	 jednoskładnikowe	 utwardzają	 się	 pod	 wpływem	
wilgoci	z	otoczenia	i	występują	w	opakowaniach	pod	ci-
śnieniem.	Aplikacja	pianek	odbywa	się	za	pomocą	spe-
cjalnych	pistoletów	lub	rurek	nasadzanych	bezpośrednio	
na	zawór	dozujący	pojemnika.

Utwardzanie	pianek	zależy	od	warunków	otoczenia	(tem-
peratura,	wilgotność).	W	okresie	 letnim	pianki	w	czasie	
0,5-1,0	godziny	nadają	się	do	obróbki.	Pełną	wytrzyma-
łość	osiągają	po	ok.	24	godzinach.
W	okresie	zimowym,	ze	względu	na	małą	wilgotność	bez-
względną	powietrza	 i	 niską	 temperaturę,	 nadają	 się	 do	
obróbki	po	upływie	dłuższego	czasu,	dochodzącego	do	
10	godzin.	Wydłuża	się	także	czas	uzyskania	pełnej	wy-
trzymałości	technicznej	produktu.

Uwaga!	Pianek	jednoskładnikowych	nie	należy	stosować	
w	miejscach,	 gdzie	mamy	 ograniczony	 dopływ	wilgoci,	
ponieważ	pianka	nie	ulegnie	utwardzeniu.
	
Pianki	jednoskładnikowe	występują	jako	letnie	i	zimowe.	
Podział	ten	wynika	ze	względu	na	inny	skład	chemiczny.
Pianki	 letnie	 stosujemy	 w	 temperaturach	 od	 +50C	 do	
+350C.	 Pianki	 zimowe	 w	 temperaturze	 od	 -100C	 do	
+	300C.
	
Ze	 względu	 na	 skład	 chemiczny	 możemy	 otrzymywać	
pianki	 (niskoprężne)	 o	małym	 50-60%	 przyroście	 obję-
tości	oraz	pianki	 (wysokoprężne)	o	przyroście	objętości	
dochodzącym	do	250%.	Pianki	niskoprężne	wykorzystu-
jemy	przy	montażach,	gdzie	może	wystąpić	zniekształce-
nie	profili	(obróbki	blacharskie,	montaże	okien	itd.).	
Przed	wypienieniem	pianki	do	szczeliny	podłoże	należy	
oczyścić	z	kurzu	i	substancji	antyadhezyjnych	oraz	zwil-
żyć	szczelinę	wodą	przy	pomocy	spryskiwacza	np.	roz-
pylacza	do	kwiatków.
Zwilżenie	 podłoża	 spowoduje	 uzyskanie	 lepszej	 przy-
czepności	do	podłoża,	 lepszej	struktury	pianki,	ale	rów-
nież	nieznacznie	większy	przyrost	objętości	w	stosunku	
do	pianki	bez	zraszania	podłoża.
W	piankach	 zimowych	 zraszanie	 podłoża	możemy	wy-
konywać	w	warunkach	niepowodujących	oblodzenia	po-
wierzchni	(przy	dodatnich	temperaturach).

Pianki	 jednoskładnikowe	 wykazują	 bardzo	 dobrą	 przy-
czepność	 do	 większości	 materiałów	 budowlanych	 za	
wyjątkiem	 polietylenu	 PE,	 polipropylenu	 PP,	 silikonów,	
wosku.

Pianka	nie	jest	odporna	na	promieniowanie	UV	i	zaraz	po	
utwardzeniu	powinna	być	osłonięta	przed	bezpośrednim	
działaniem	promieniowania	słonecznego.	

Pianki	 w	 większych	 szczelinach	 należy	 nakładać	 war-
stwami.	Wielkość	warkocza	pianki	utwardzonej	powinna	
wynosić	3-5	cm	(zgodnie	z	zaleceniami	producenta).	Nie	
zastosowanie	się	do	tych	zaleceń	będzie	skutkowało	gor-
szą	strukturą	pianki.

Nieutwardzoną	piankę	możemy	usuwać	czyścikami	ofe-
rowanymi	przez	producentów	lub	acetonem.	Utwardzoną	
piankę	można	usunąć	tylko	mechanicznie.

Klasyfikację	 palności	 produktów	 powinniśmy	 przepro-
wadzać	 zgodnie	 z	 normą	 PN-EN	 13501-1.	 Klasyfikacja	
ogniowa	wyrobów	 budowlanych	 i	 elementów	 budynków.	
Część	1:	klasyfikacja	na	podstawie	reakcji	na	ogień.	
W	piankach	powszechnego	użytku	stosowane	są	jeszcze	
oznaczenia	 wg	 normy	 niemieckiej	 DIN	 4102-1	 opisane	
w	punkcie	4.2	niniejszego	opracowania.	Wszystkie	pianki	
posiadają	klasyfikację	odporności	ogniowej	B3,	B2	lub	B1.
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W	niektórych	krajach	Europy	(np.	Niemcy)	pianki	B3	nie	
są	dopuszczone	do	stosowania.

Uwagi:
-	 nadmierna	ilość	wody	na	podłożu	może	spowodować	

kurczenie	się	pianki;
-	 w	 temperaturach	 poniżej	 +50C	 zawsze	 powinniśmy	

sprawdzić,	czy	powierzchnia	nie	jest	oblodzona;
-	 w	 niskich	 temperaturach	 otoczenia	 lub	 przy	 niskiej	

temperaturze	 puszki	 powinniśmy	 ogrzać	 pojemnik	
z	pianką	przez	pozostawienie	jej	w	ciepłym	miejscu,	
z	dala	od	ognia.	Temperatura	puszki	z	pianką	powin-
na	być	powyżej	100C.

-	 nigdy	nie	wolno	ogrzewać	pianki	w	wysokich	tempe-
raturach	 lub	pozostawiać	w	pobliżu	otwartego	ognia	
czy	żaru,	ponieważ	grozi	to	wybuchem.	

6.4.2. Pianki dwuskładnikowe

Pianki	dwuskładnikowe	utwardzają	się	na	skutek	wymie-
szania	 składników	A	 i	 B.	Występują	w	 pojemnikach	 ci-
śnieniowych	a	 także	w	podwójnych	pojemnikach	bezci-
śnieniowych	i	są	aplikowane	podobnie	jak	masy	uszczel-
niające.	

Pianki	 dwuskładnikowe	 charakteryzują	 się	 szybszym	
czasem	wiązania,	a	ich	struktura	jest	bardzo	równomier-
na	na	całym	przekroju.	
Gęstość	tych	pianek	jest	większa	od	pianek	jednoskład-
nikowych.	
Najczęściej	możemy	spotkać	pianki	w	pojemnikach	ciśnie-
niowych,	gdzie	dwa	składniki	są	w	jednej	puszce	(składnik	
B	jest	w	pojemniku,	który	zawiera	składnik	A).	Pianki	tego	
typu	nadają	się	do	obróbki	po	ok.	30	min.
Pianki	 w	 dwóch	 oddzielnych	 pojemnikach,	 aplikowane	
przy	 pomocy	 pistoletu	 posiadają	 dodatkowo	 rurkę	mie-
szającą	i	dozującą,	a	czas	ich	utwardzania	może	być	na-
wet	krótszy	niż	2	min.

7.  Podsumowanie

Przedstawione	Państwu	działania	Unii	Europejskiej	w	za-
kresie	 wdrażania	 nowych	 rozwiązań	 w	 celu	 ogranicze-
nia	zużycia	energii	ze	źródeł	nieodnawialnych,	mają	za	
zadanie	zasygnalizowanie	zmian,	jakie	będą	nadchodzić	
w	najbliższym	czasie	w	naszym	kraju.	Wdrażanie	nowo-
czesnych,	energooszczędnych	technologii	w	innych	kra-
jach	UE	(Niemcy,	Austria,	Szwajcaria	etc.)	będzie	skut-
kowało	wzrostem	oczekiwań	klientów	względem	zacho-
wania	 odpowiednich	 wymagań	 w	 zakresie	 szczelności	
budynków.	
Wykazanie	 błędów	 wykonawczych	 w	 postaci	 mostków	
termicznych	 czy	 nieszczelności	 w	 obudowie	 budynku	
staje	się	coraz	łatwiejsze,	przez	zastosowanie	kamer	ter-
mowizyjnych,	czy	wykonanie	prób	szczelności	budynków	
(blower	door	test).	

Wdrażane	są	coraz	nowsze	produkty	uszczelniające	z	wy-
korzystaniem	 różnych	 substancji	 chemicznych.	 Przed	
ich	 zastosowaniem	 powinno	 być	 zawsze	 sprawdzone	
ich	 wzajemne	 oddziaływanie	 w	 konkretnym	 przypadku.	
Przy	realizacji	większych	obiektów	i	użyciu	większej	ilości	
uszczelniaczy	zawsze	możemy	zażądać	sprawdzenia	re-
akcji	uszczelniacza	z	łączonym	podłożem.

Należy	pamiętać,	że	oprócz	karty	technicznej	powinniście	
Państwo	 zawsze	 domagać	 się	 od	 producentów	 „Karty	
charakterystyki	preparatu	lub	substancji	niebezpiecznej”.	
Dokument	 ten	 opracowany	 wg	 standarów	 obowiązują-
cych	we	wszystkich	krajach	UE	zawiera	w	16	punktach	
podstawowe	informacje	na	temat:
1.	 Adresu	producenta	 i	 telefonów	alarmowych	w	przy-

padku	np.	zatrucia	środkiem.
2.	 Podstawowe	informacje	o	środkach	niebezpiecznych	

zawartych	w	preparacie.
3.	 Identyfikację	 zagrożeń	 pożarowych,	 toksykologicz-

nych	oraz	dla	środowiska.
4.	 Zasady	 udzielania	 pierwszej	 pomocy	 w	 przypadku	

zatrucia	lub	kontaktu	ze	skórą.
5.	 Zasady	postępowania	w	przypadku	pożaru.
6.	 Zasady	postępowania	w	przypadku	niezamierzonego	

uwolnienia	się	substancji	do	środowiska.	
7.	 Postępowanie	z	preparatem	i	jego	magazynowanie.
8.	 Środki	ochrony	osobistej.
9.		 Właściwości	fizykochemiczne.
10.	Informacje	toksykologiczne,	ekologiczne.
11.	Postępowanie	z	odpadami.	
12.	Informacje	o	transporcie.
13.	Informacje	dotyczące	przepisów	prawnych	obo-

wiązujacych	na	terenie	naszego	kraju.

Dokument	ten	jest	bardzo	ważny,	ponieważ	wiele	uszczel-
niaczy	lub	akcesoriów	(np.	silikony,	primery,	czyściki	do	
pianki	 itd.)	 ma	 właściwości	 niebezpieczne	 dla	 zdrowia	
człowieka	oraz	mogące	nieświadomie	wyrządzić	szkodę	
osobom	postronnym,	co	spowoduje,	że	niezbędna	może	
okazać	się	szybka	pomoc.

Od	dostawców	produktów	należy	domagać	się	 również	
dokumentów	potwierdzających	wykonanie	odpowiednich	
badań	kontrolnych	parametrów	technicznych	dostarcza-
nych	produktów.	
Wiarygodność	 dostawcy	 podnoszą	 badania	 wykonane	
przez	akredytowane	jednostki	zewnętrzne.	
Wprowadzanie	do	obrotu	wyrobów	budowlanych	reguluje	
ustawa	z	dnia	16	kwietnia	2004	o	wyrobach	budowlanych	
(Dz.U.	2004	Nr	92,	poz.881)	z	późniejszymi	zmianami.	
Rozporządzenie	Ministra	 Infrastruktury	 z	 dnia	 11	 sierp-
nia	2004	„w	sprawie	sposobów	deklarowania	zgodności	
wyrobów	 budowlanych	 oraz	 sposobu	 znakowania	 ich	
znakiem	 budowlanym”	 określa	 sposoby	 deklarowania	
zgodności	na	podstawie	oceny	zgodności	z	Polską	Nor-
mą	wyrobu	lub	aprobatą	techniczną.	
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9. Załącznik nr 1

Wykaz	norm	polskich	odpowiadających	rozporządzeniu	
En/EV	oraz	normom	DIN	wymienionych	w	tłumaczeniu	
opracowania	4.02	Fizyka	Budowli.	Szczelność	połą-
czeń	w	lekkiej	obudowie	konstrukcji	stalowych.

Normy	związane	z	izolacyjnością	cieplną	(EnEV/4108)	
i	obliczaniem	charakterystyki	energetycznej	budynków.

-					PN-EN	ISO	6946:2008	Komponenty	budowlane		
						i		elementy	budynku.	Opór	cieplny	i	współczynnik	

przenikania	ciepła.	Metoda	obliczeniowa.
-	 PN-EN	ISO	10077-1:2007	Cieplne	właściwości	użyt-

kowe	okien,	drzwi	i	żaluzji.	Obliczanie	współczynnika	
przenikania	ciepła.	Część	I:	Postanowienia	ogólne.

-	 PN-EN	ISO	10077-2:2005	Cieplne	właściwości	użyt-
kowe	okien,	drzwi	i	żaluzji.	Obliczanie	współczynnika	
przenikania	ciepła.	Część	I:	Metoda	komputerowa	
dla	ram.

-	 PN-EN	ISO	10211:2008	Mostki	cieplne	w	budyn-
kach.	Strumienie	ciepła	i	temperatury	powierzchni.	
Obliczenia	szczegółowe.

-	 PN-EN	12831:2006	Instalacje	grzewcze	w	budynkach.	
Metoda	obliczeniowa	projektowanego	obciążenia	ciepl-
nego.

-	 PN-EN	ISO	13370:2008	Cieplne	właściwości	użytkowe	
budynków.	Wymiana	ciepła	przez	grunt.	Metody	obli-
czania.

-	 PN-EN	ISO	13789:2008	Cieplne	właściwości	użyt-
kowe	budynków.	Współczynniki	wymiany	ciepła	
przez	przenikanie	i	wentylację.	Metoda	obliczenio-
wa.

-	 PN-EN	ISO	14683:2008	Mostki	cieplne	w	budyn-
kach.	Liniowy	współczynnik	przenikania	ciepła.	Me-
tody	uproszczone	i	wartości	orientacyjne.

Norma	polska	odpowiadającą	niemieckiej	normie	DIN-EN	
1026	dotyczącej	szczelności	na	parcie	wiatru.
-	 PN-EN	1026:2001.	Okna	i	Drzwi.	Przepuszczalność	

powietrza.	Metoda	badania.

Normy	polskie	związane	z	izolacyjnością		akustyczną	
-					PN-B-02151-02:1987.	Akustyka	budowlana.	

Ochrona	przed	hałasem	pomieszczeń	w	budyn-
kach.	Dopuszczalne	wartości	poziomu	dźwięku	
w	pomieszczeniach.

-					PN-B-02151-3:1999.	Akustyka	budowlana.	
Ochrona	przed	hałasem	w	budynkach.	Izolacyj-
ność	akustyczna	przegród	w	budynkach	oraz	izola-
cyjność	akustyczna	elementów	budowlanych.
Wymagania.

-					PN-B-02156:1987.	Akustyka	budowlana.	Metody	
pomiaru	dźwięku	A	w	budynkach.

-					PN-EN	ISO	140-4:2000.	Akustyka.	Pomiar	izola-
cyjności	akustycznej	w	budynkach	i	izolacyjności	
akustycznej	elementów	budowlanych.	Część	4:	Po-
miary	terenowe	izolacyjności	akustycznej	od	dźwię-
ków	powietrznych	między	pomieszczeniami.

-	 PN-EN	ISO	140-5:1999.	Akustyka.	Pomiar	izolacyj-
ności	akustycznej	elementów	budowlanych.	Część	
5:	Pomiary	terenowe	izolacyjności	akustycznej	od	
dźwięków	powietrznych	ściany	zewnętrznej	i	jej	ele-
mentów.

Norma	polska	odpowiadającą	niemieckiej	normie	DIN-EN	
1027	dotyczącej	izolacji	przeciwwilgociowej.
-	 PN-EN	1027:2001.	Okna	i	Drzwi.	Wodoszczelność.	

Metoda	badania.

Norma	DIN	18542	nie	ma	odpowiednika	w		normach	
polskich.	Badania	impregnowanych	taśm	uszczelniają-
cych	z	pianki	z	tworzywa	sztucznego	przeprowadza	się	
między	innymi	z	normami:
-	 PN-EN	ISO	1856:2004/A1:2008.	Elastyczne	tworzy-

wa	sztuczne.	Oznaczanie	odkształcenia	trwałego	po	
ściskaniu.

-	 PN-EN	ISO	1798:2009.	Elastyczne	tworzywa	sztucz-
ne	porowate.	Oznaczanie	wytrzymałości	na	rozcią-
ganie	i	wydłużenia	przy	zerwaniu.

-	 PN-EN	ISO	2440:2001/A1:2010.	Elastyczne		
i	sztywne	tworzywa	sztuczne	porowate.	Przyspieszo-
ne	badania	starzeniowe.

-	 PN-EN	1026:2001.	Okna	i	Drzwi.	Przepuszczalność	
powietrza.	Metoda	badania.

-	 PN-EN	12207:2001.	Okna	i	drzwi.	Przepuszczalność	
powietrza.	Klasyfikacja.

-	 PN-EN	1027:2001	Okna	i	Drzwi.	Wodoszczelność.	
Metoda	badania.

-	 PN-EN	12208:2001.	Okna	i	drzwi.	Wodoszczelność.	
Klasyfikacja.

-	 PN-EN	ISO	12572:2004.	Cieplno-wilgotnościowe	
właściwości	użytkowe	materiałów	budowlanych.	
Określenie	właściwości	związanych	z	transportem	
pary	wodnej.

Norma	związana	z	dawną	niemiecką	normą	DIN	4102-1	
i	obecną	normą	DIN-EN	13501-1	dotyczącą	odporności	
ogniowej	materiałów.	
-	 PN-EN	13501-1:2008.	Klasyfikacja	ogniowa	wyro-

bów	budowlanych	i	elementów	budynków.	Część	
1:Klasyfikacja	na	podstawie	wyników	badań	reakcji	
na	ogień.
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