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Investujte do svojho pohodlia a bezpečnosti
kúpou kvalitného plastového okna
Vedeli ste, že moderné plastové okná dnes predstavujú spoľahlivý a účinný spôsob obmedzenia energetických strát, redukcie rušivého hluku zvonku a zvýšenie bezpečnosti? Pri výbere
okenných systémov by ste mali vziať do úvahy aj tieto vlastnosti. Tradičná značka okenných
profilov Trocal vo svojom sortimente ponúka niekoľko riešení.
Úspora energie
Staré okná sú príčinou enormných energetických strát. Odkladanie ich výmeny vás
zbytočne stojí peniaze. Dnešné moderné
riešenia s energeticky úspornými profilmi,
tepelnoizolačnými sklami a správne zabudovaným tesnením sú investíciou, ktorá
sa oplatí.
Z hľadiska tepelnoizolačných vlastností
posudzujeme okná podľa súčiniteľa prestupu tepla U.
Hodnota Uw vyjadruje, koľko tepla
uniká z vykurovaného objektu plochou
okna. Čím nižšia je hodnota Uw, tým
je okno energeticky úspornejšie. Už so
štandardnými sklami dosahuje Trocal InnoNova_70 lepšie hodnoty tepelnej izolácie, ako predpisuje STN 73 0540. Päťkomorová konštrukcia umožňuje vyrábať
okná s Uw = 0,9 W/m2K. Túto izoláciu,
samozrejme, možno ešte zvýšiť pomocou
rozličných skiel. Spoločne s tepelnoizolačným zasklením vznikne okno vhodné na
tzv. energeticky pasívne domy.
Nemenej dôležitú úlohu hrá samotná
inštalácia okna, predovšetkým z hľadiska

Ako vidieť pri oboch oknách vľavo hore, vylepšené okná majú porovnateľnú povrchovú
teplotu ako ostatné stavebné časti. Dochádza
k oveľa menším tepelným stratám a súčasne
sa zvyšuje aj komfort a tepelná pohoda obytných priestorov.

Z domu uniká tepelná energia na mnohých
miestach. Pomocou nových okien TROCAL
možno ušetriť až 1/3 nákladov na vykurovanie.

uvedených tepelnoizolačných vlastností.
Osadenie okna je významný, ale pomerne
podceňovaný problém. Mnoho ľudí si myslí,
že montáž nových okien je rutinnou záležitosťou a že stačí mať kvalitné okno a montážnu penu. To je však omyl. Tento krok totiž
predstavuje 80 % celkového úspechu.
Medzi hlavné riziká nekvalitne odvedenej práce patrí nesprávne upevnenie okna
do otvoru či nesprávne spracovanie detailov izolácie okna v ostení. Pod nesprávnu
montáž sa môže podpísať aj malá remeselná zručnosť dodávateľskej firmy. Úplne
nevhodný je aj postup, keď u jedného
dodávateľa okná kúpime a druhý nám ich
zabuduje. Montážna firma môže byť vyškolená na iný okenný systém, alebo dokonca neabsolvovala školenie vôbec. Väčšina výrobcov okien v tomto prípade na
svoje výrobky neposkytuje záruku na
funkčnosť. Kvalifikovanú dodávateľskú firmu výrobca okien alebo dodávateľ okenného systému vždy odborne zaškolí na
montáž v súlade s najnovšími poznatkami
z tejto oblasti.
Ani najkvalitnejšie okno neprinesie požadovaný efekt, ak sa nedodrží technologický postup pri zabudovaní do stavebného

otvoru. Zvyčajným postupom je prichytenie okna k stavebnej konštrukcii, naplnenie škáry polyuretánovou penou a začistenie, spravidla maltou alebo omietkou. Iba
polyuretánová pena, prípadne iba klasické
murárske začistenie sú ako samostatné
kroky úplne nevhodným riešením. Užívaním vnútorných priestorov vzniká určité
množstvo vodnej pary, ktorú je potrebné
odvádzať. Použitá malta a pena však majú
tzv. spojitú pórovitosť a vodná para je
schopná prechádzať penou a omietkou
oboma smermi. Ak vo vnútri narazí na kritickú teplotu rosného bodu, kondenzuje.
Pena začína nasávať vlhkosť, zhoršujú sa
tak tepelnoizolačné schopnosti a môže
dôjsť ku škvrnám v ostení, vzniku plesní
alebo dokonca odpadávaniu omietky. Ďalším problémom je, že obojstranne – zvonku aj zvnútra – prechádza vzduch. Podľa
normy o tepelnej ochrane budov však musí byť škára vodotesná aj vzduchotesná pri
dodržaní parotesnosti zvnútra.
Ak teda chceme normu rešpektovať,
musí byť pripojovacia škára zvnútra interiéru utesnená paronepriepustne napríklad
expanznou páskou alebo fóliou a zvonku
musí byť uzavretá proti prenikaniu vody,
avšak priepustná pre paru. Ako názorný
príklad použijeme okno 1,2 × 1,5 m, ktoré
má tepelnú stratu asi 60 W. Utesnenie
škáry len penou však pridá stratu ďalších
približne 60 až 70 W. Správna montáž
s fóliou vo vnútri a paropriepustným prvkom zvonku prináša stratu len asi 15 W.
Ak sa cez škáru urobí ešte zateplenie,
klesne strata na 5 W. Technickým detailom správneho osadenia okna teda treba venovať veľkú pozornosť. Pri splnení
všetkých týchto podmienok môžeme využiť aj všetky výhody, ktoré plastové okná
ponúkajú. Potom už závisí iba od majiteľa
okien, či bude dodržiavať správny postup
pri údržbe a správny režim vetrania.
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