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Program Rekomendacji Montażu - Wytyczne Do Badań

Program Rekomendacji Montażu, to pierwszy w Polsce i jedyny w Europie program 
weryfikacji jakości usług montażu okien i drzwi balkonowych oparciu o badania 
szczelności połączeń okna z ościeżem bezpośrednio na placu budowy. 

Program Rekomendacji Montażu, to efekt 
wspó łdzia łania laboratorium badawczego, 
j e dno s t k i n o t y f i k owane j , Mob i l n ego 
Laboratorium Techniki Budowlanej oraz 
vortalu Oknotest.pl, a także działanie 
będące kolejnym po Rankingu, Testach 
okien i Programie Rekomendacj i 
Technicznych przedsięwzięciem w 
ramach inicjatywy Pro Quality. 

Program Rekomendacji Montażu 
spełnia trzy zadania. Po pierwsze, 
ustanawia własne, wysokie standardy 
jakości wykonania usług montażu. Po 
drugie, weryfikuje rzeczywistą wartość 
użytkową us ług montażu okien, 
motywując sprzedawców i monterów 
o k i e n d o c iąg łe g o p o d n o s z e n i a 
kompe tenc j i . Po t r zec i e , p romu je 
w y k o n a w c ó w św i a d c zą c y c h u s łu g i 
montażowe, ułatwiając inwestorom wybór 
sprawdzonych partnerów do wspólnej realizacji 
procesów inwestycyjnych.  

Program Rekomendacji Montażu ma charakter otwarty. Do Programu może przystąpić każda 
firma świadcząca usługi montażu okien i drzwi balkonowych.  

Zgłoszenie firmy do Programu Rekomendacji Montażu nie oznacza rekomendacji. 
Warunkiem otrzymania Rekomendacji Montażu jest dwukrotne uzyskanie pozytywnego wyniku 
badań szczelności połączeń okna z ościeżem na przenikanie powietrza oraz wodoszczelności, a 
także pozytywnej oceny w zakresie zgodności wykonanej usługi z planem montażu sporządzonym 
przez Uczestnika oraz wymaganiami dokumentów odniesienia przez niego wskazanymi.  

Program Rekomendacji Montażu działa w oparciu o Regulamin Programu Rekomendacji 
Montażu dostępny na stronach:
• www.oknotest.pl 
• http://badaniaokien.pl/badania-powykonawcze/program-rekomendacji-montazu/   
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Przygotowanie okna do badań

1 - płyta drewnopochodna, 2 - kołek rozporowy, 3 - okno, 4 - ościeże, 5 - wytynkowana powierzchnia ściany, 
6 - uniwersalna samoprzylepna uszczelka, A - odstępy pomiędzy mocowaniami nie większe niż 500mm.

Przedmiotem badania w zakresie szczelności powietrznej oraz wodoszczelności jest szczelina
montażowa pomiędzy oknem, a murem konstrukcyjnym budynku (bez obróbek tynkarskich, gładzi 
itp. po stronie wewnętrznej) łącznie z profilem podparapetowym lub tzw. „ciepłym parapetem” lub 
podobnymi komponentami jeśli są dodatkowo zintegrowane ale bez zamontowanego parapetu 
wewnętrznego.

Od strony zewnętrznej zaawansowanie robót wykończeniowych dowolne - zależnie od uznania 
firmy zgłaszającej badanie. Począwszy od stanu niczym nie osłoniętych gotowych do badania 
uszczelnień z atrapą parapetu zewnętrznego, jako elementem odprowadzenia wody opadowej, aż 
do stanu całkowitego wykończenia wraz z obróbką tynkarską i montażem docelowego parapetu 
zewnętrznego. 
Od strony wewnętrznej proces uszczelnienia połączenia okna z ościeżem powinien być 
całkowicie zakończony, a stan połączenia widoczny na całej długości linii obwodu badanego okna. 
Przed badaniem nie należy wewnętrznej powierzchni ościeża tynkować na gotowo! (warstwa tynku 
wykończeniowa), ani obrabiać w inny sposób, a także instalować parapetu wewnętrznego lub 
innych elementów, które mogłyby utrudniać wizualną ocenę wodoszczelności połączenia od strony 
wewnętrznej. 
Zamontowane okno do badań w otworze okiennym należy od strony wewnętrznej 
pomieszczenia zaślepić tylko i wyłącznie płytą drewnopochodną laminowaną typu MDF lub sklejką 
wodoodporną. Płyta powinna zakrywać otwór okienny i zachodzić na ścianę po minimum 
150-200mm (margines) na każdym boku. Płytę należy przymocować do ściany za pomocą 
rozporowych kołków budowlanych o średnicy min. ∅10mm i długości min. 100mm. W miejscu 
zamocowania płyty powierzchnia ściany powinna być gładka i równa. Pomiędzy płytą a ścianą 
należy zastosować grubą podwójną uniwersalną uszczelką samoprzylepną dostępną w marketach 
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budowlanych lub inną podobną uszczelkę. Od strony zewnętrznej i wewnętrznej wszystkie przylgi 
okienne i otwory należy zakleić szczelną taśmą. 
Uczestnik biorący udział w Programie zobowiązany jest do zgłoszenia Organizatorowi do oceny i 
zbadania połączenia okien z ościeżem wykonane podczas instalacji okien zgodnie z pkt. 12 
Regulamin Programu Rekomendacji Montażu.
Obwód ocenianej konstrukcji okiennej lub długość linii połączeń okna z ościeżem nie może być 
mniejsza niż 4,8 mb oraz nie powinna przekraczać 8 mb. W promieniu 10m od badanego okna 
należy zapewnić dostęp do prądu o napięciu 230V oraz przyłącze do wody z gwintem 3/4” i 
ciśnieniu roboczym min 3bar. Od strony zewnętrznej na oknie zostanie zamocowany zestaw do 
zraszania wodą szczeliny montażowej, dlatego należy zapewnić odpowiedni dostęp do górnej 
części okna np. poprzez rusztowanie - jeśli nie jest to możliwe należy to szczegółowo omówić z 
laboratorium.

Sekwencja badań oraz kryteria
1. Przepuszczalność powietrza szczeliny montażowej

2. Naprzemienna próba ciśnieniowa

3. Wodoszczelność szczeliny montażowej

Wynik badania wodoszczelności uznaje 
się za pozytywny jeżeli w trakcie badania 
po zakończeniu etapu natryskiwania nie 
zostanie stwierdzone przedostawanie się 
wody do wnę t rza budynku oraz 
zawilgocenie warstwy termoizolacji w 
przestrzeni szczelin dylatacyjnych wokół 
okna.
Definicja przecieku: zawilgocenie lub 
więcej niż jedna kropla lub strużka wody.

Ciśnienie badawcze [Pa] 
nadciśnienie i podciśnienie

Kryterium [m3/(hm)]
przed badaniem cykli 

naprzemiennych wg pkt. 2

Kryterium [m3/(hm)]
po badaniu cykli naprzemiennych wg 

pkt. 2

10 0.0 0.0

25 0.0 0.0

50 0.0 0.0

100 0.0 0.0

150 0.0 0.0

300 0.0 0.0

600 max 0.3 max 0.45

Nadciśnienie [Pa] Podciśnienie [Pa] Ilość cykli

300 300 50

Podciśnienie powietrza 
[Pa] od strony 

wewnętrznej okna

Zraszanie wodą okna od 
strony zewnętrznej Czas zraszania [s] Kryterium

0 ok. 5l/mb (+/-10%) 
szerokości okna

900 brak przecieków przez 
szczelinę montażową600 900
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Fot. 1 Montaż płyty zaślepiającej otwór 
okienny z zamontowanym oknem.

Fot. 3 Próba szczelności. Przestrzeń pomiędzy oknem a płytą została zadymiona. Przy 
nadciśnieniu powietrza widoczne nieszczelności.

Fot. 2 Badanie przepuszczalności powietrza. 
Podłączona aparatura badawcza. 

kontakt: +48 696 050 073 Adam Mścichowski


