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Stabalux SR
System

Właściwości systemu

System fasad stalowych umożliwiający bezpośrednie przykręcanie
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Stabalux SR

Właściwości systemu

Opis systemu Stabalux SR

• Stabalux SR oferuje kompletny program profili o 
szerokości 50 i 60  mm do wykonywania przeszkleń 
pionowych i pochyłych z konstrukcją nośną ze stali.

• Stabalux SR umożliwia bezpośrednie przykręcanie 
elementów do konstrukcji dzięki wewnętrznemu ka-
nałowi montażowemu.

• Uszczelkę wewnętrzną wciska się bezpośrednio do 
kanału montażowego słupa i rygla, co gwarantuje 
dokładne poprowadzenie warstwy uszczelnienia.

• Uszczelka zewnętrzna i listwa dociskowa  przykrę-
cane są bezpośrednio do konstrukcji stalowej.

• Jednolity system szklenia fasad i dachów spełnia 
najwyższe standardy zarówno techniczne jak i es-
tetyczne.

• Wewnętrzny kanał montażowy w znacznym stopniu 
redukuje koszty projektowania i montażu. Do zamo-
cowania szyb nie jest wymagana żadna dodatkowa 
obróbka profilu.

Parametry:

Fasada 
uszczelka o grubości 5 
mm

Fasada o kącie odchy-
lenia do 20°; uszczelki 
wewnętrzne montowane 
na zakład

Dach o nachyleniu 
od 2°

Szerokości profili 50, 60 mm 50, 60 mm 50, 60 mm

Przepuszczalność powietrza 
EN 12152

AE AE AE

Wodoszczelność
EN 12154/ENV 13050

statyczna
dynamiczna

RE 1650 Pa
250 Pa/750 Pa

RE 1650 Pa
250 Pa/750 Pa

RE 1350 Pa*

Wytrzymałość
na obciążenie wiatrem

Dopuszczalne 
obciążenie
Zwiększone 
obciążenie

2,0 kN/m²
3,0 kN/m²

2,0 kN/m²
3,0 kN/m²

2,0 kN/m²
3,0 kN/m²

Wytrzymałość na uderzenia
EN 14019

I5/E5 I5/E5 podwyższone wymogi
zgodnie z metodą Cahi-
er 3228, du
CSTB Méthode d’essai
De choc sur vérriere
Masa 50 kg
Wysokość spadania 
2,40 m

Łączenie dociskowe abZ Z-14.4-444 abZ Z-14.4-444 abZ Z-14.4-444

Łącznik słupa z ryglem abZ Z -14.4-498 abZ Z -14.4-498 abZ Z -14.4-498

Masy szyb zależne od kon-
strukcji ≤ 2654 kg ≤ 2654 kg ≤ 2654 kg

Klasa ochrony przeciwpoża-
rowej

G30 fasada
F30 fasada
G30 dach

abZ Z-70.4-39
abZ Z-19.14-1451
abZ Z-19.14-1235

Klasa ochrony antywłama-
niowej
DIN EN 1627

RC2, RC3 RC2, RC3

Klasa kuloodporności
DIN EN 1522/1523

do FB6 NS

Klasa ochrony przed hałasem do Rw (C;Ctr) =  
48 (-1;-4)dB

Współczynnik przewodzenia 
ciepła

Uf ≤ 0,9 W/(m²K) Uf ≤ 1,0 W/(m²K) Uf ≤ 1,0 W/(m²K)

*przeprowadzono po-
nadnormatywne badania 
z wodą w ilości 3,4 ℓ /
(m² min)

System

1.1
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Stabalux SR

Właściwości systemu

System

Badania, dopuszczenia, znak CE  (rozdział 9)

Przeprowadzone przez nas badania dają projektantom 
gwarancję oraz możliwość wykorzystania wyników ba-
dań i certyfikatów produktów, np. do nadania znaku CE.

Szczelność/bezpieczeństwo

• Geometria uszczelek systemu Stabalux uniemożli-
wia wnikanie wilgoci. 

• Kondensat jest odprowadzany w sposób kontrolo-
wany.

• Do fasad o przeszkleniu pionowym Stabalux oferuje 
uszczelki układane na styk i na zakład. Uszczelki 
montowane na zakład zostały przetestowane do 
stosowania w fasadach z przeszkleniem o kącie od-
chylenia od pionu do 20°. 

• Wypusty uszczelki rygla zwiększają bezpieczeństwo 
montażu i szczelność systemu w  przeszkleniach 
pionowych.

• Specjalnie opracowany system łączenia uszczelek 
do przeszkleń pochyłych pozwala utrzymać jednoli-
tą wysokość listew osłonowych. 

• Uszczelnienie kanału wentylacyjno-odwadniające-
go rygli umożliwia wykonanie płaskich konstrukcji 
dachowych o kącie nachylenia od 2°.

• Wymagany drenaż wykonuje się bezpośrednio na 
miejscu budowy przez ułożenie uszczelek na styk w 
fasadzie lub wpasowanie  zachodzących na siebie 
warstw uszczelnienia w dachu.

Izolacja cieplna/ rozdział termiczny  (rozdział 9)

System Stabalux SR posiada doskonałe wartości termo-
izolacyjne. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie współ-
czynników przenikalności cieplnej ramy Uf  o wartości 
do 0,617 W/(m²K). 

Izolacja akustyczna w fasadzie szklanej  
(rozdział 9)

Poziom izolacji akustycznej fasad zależy od wielu 
czynników. Ze względu na brak praktycznej możliwo-
ści uwzględnienia wszystkich możliwych przypadków, 
przedstawione przez Stabalux informacje mają charak-
ter poglądowy. Dokładne określenie parametrów aku-
stycznych pomieszczeń przeszklonych fasadami leży w 
gestii projektanta. 

Ochrona przeciwpożarowa (rozdział 9)

Niewielkie uzupełnienie systemu i zastosowanie szyb 
ogniochronnych pozwala uzyskać doskonałe właściwo-
ści ogniochronne. System Stabalux SR posiada ogólne 
dopuszczenia Urzędu Nadzoru Budowlanego zgodnie z 
normą DIN 4102 część 13, dla klasy G30 i F30, dla ob-
szaru Niemiec.

Zgodnie z dopuszczeniem dla przeszkleń ogniochron-
nych obowiązuje:

• Obowiązkowe stosowanie listew Stabalux ze stali 
nierdzewnej: listew dociskowych dolnych lub listew 
dociskowych z nieosłoniętym mocowaniem.

• Identyczna geometria uszczelek; poszczególne typy 
uszczelek (różne materiały) należy dobrać zgodnie 
z dopuszczeniami.

• Należy przestrzegać wszystkich zaleceń określo-
nych w dopuszczeniu.

Ochrona antywłamaniowa (rozdział 9)

System Stabalux SR posiada właściwości antywłama-
niowe. Badania zostały przeprowadzone zgodnie z nor-
mą DIN EN 1627. Fasady o klasie wytrzymałości RC2 
mogą zostać wykonane w szerokościach 50 mm i 60 
mm. System SR 60 o szerokości 60 mm spełnia wymogi 
klasy wytrzymałości RC3. 
Obydwie klasy zostały zakwalifikowane według przecięt-
nego ryzyka. Zalecamy stosowanie systemu w obiek-
tach mieszkalnych, gospodarczych oraz w obiektach 
użyteczności publicznej.
Dla uzyskania właściwości antywłamaniowych należy 
dokonać niewielkich zmian w konstrukcji oraz wbudo-
wać atestowane elementy wypełniające. 
Fasady Systemu Stabalux SR o właściwościach anty-
włamaniowych nie różnią się wyglądem od normalnych 
konstrukcji. Zachowane pozostają wszystkie zalety pro-
fili SR.

1.1
1
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Stabalux SR

Właściwości systemu

System

Kuloodporność (rozdział 9)

Badania zostały przeprowadzone przez Urząd ds. Broni, 
Amunicji i Techniki Bezpieczeństwa w Ulm (Beschus-
samt Ulm). Określenie klasy odporności przeprowadzo-
no zgodnie z DIN EN 1522. Dla systemu Stabalux SR 
przypisano następujące klasy odporności:

• FB3 S / FB3 NS
 Dla uzyskania klas FB3 S/NS wystarczające jest 

zastosowanie do połączenia dociskowego listwy 
dociskowej dolnej ze stali nierdzewnej oraz mon-
taż atestowanych szyb z głębokością osadzania 18 
mm. 

• FB4 S / FB4 NS
 Dodatkowa ochrona w lokalnym obszarze bocznych 

styków połączenia dociskowego pozwala uzyskać 
klasy FB4 S/NS.

• FB6 S / FB6 NS
 Tylko klasa FB6 S/NS wymaga ponadto przysto-

sowania kanału wentylacyjno-odwadniającego do 
ochrony przed ostrzałem. W tym celu w kanale 
wentylacyjno-odwadniającym montuje się ciągłą 
blachę aluminiową.

Kuloodporne fasady wykonane w systemie Stabalux SR 
nie różnią się wyglądem od normalnej konstrukcji. Za-
chowane pozostają wszystkie zalety profilu SR.

Ochrona przeciwsłoneczna Stabalux SOL 
(rozdział 9) 

Oprócz znanych rozwiązań służących ochronie przed 
oślepianiem i zbyt mocnym promieniowaniem słonecz-
nym oferujemy własny system z zewnętrznymi lamela-
mi. Zadbaliśmy przy tym szczególnie o to, aby oprócz 
uwzględnienia wymogów architektonicznych i klima-
tycznych, mocowanie i montaż były dopasowane do 
systemów Stabalux. Obciążenia ze strony zabezpieczeń 
przeciwsłonecznych nie wpływają na szyby i listwy do-
ciskowe. Montaż i uszczelnienie są łatwe w wykonaniu 
i efektywne.

SR_1.1_002.dwg

1.1
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Stabalux SR

Profile systemowe

System

Profile SR

• Profile SR produkowane są w technologii gięcia pro-
filowego z obustronnie cynkowanej ogniowo taśmy 
stalowej.

• Na zamówienie dostępne są profile niemalowane 
lub wykonane ze stali nierdzewnej.

Przegląd profili SR

SR 50

SR_1.1_003.dwg

• Technologię tą wyróżniają ochrona przed korozją, 
zachowanie dokładnych wymiarów, małe promienie 
i przekroje o wysokiej wytrzymałości statycznej.

• Profile ocynkowane są także po stronie wewnętrz-
nej i pozwalają się one obrabiać bez pracochłon-
nych prac szlifierskich poprzez standardowe nano-
szenie powłok.

1.1
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Stabalux SR

SR 60 

SR_1.1_003.dwg

System

Profile systemowe 1.1
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Stabalux SR
System

Przekroje systemu i uszczelki wewnętrzne - fasada

1 Górna listwa osłonowa

2 Dolna listwa dociskowa

3 Uszczelka zewnętrzna

3.1 Uszczelka zewnętrzna przeszklenia wielokątnego wypukła

3.2 Uszczelka zewnętrzna przeszklenia wielokątnego wklęsła

4 Szyba/ wypełnienie

Rygiel przeszklenia pionowegoSłup przeszklenia pionowego

1
2

3

4

5

6

7

1

2

3 4 5.1

6

7

1
2

3.1

4

5.2

6

7

5 Uszczelka wewnętrzna

5.1 Uszczelka wewnętrzna z wypustem uszczelki rygla

5.2 Uszczelka wewnętrzna przeszklenia wielokątnego wypukła

5.3 Uszczelka wewnętrzna przeszklenia wielokątnego wklęsła

6 Systemowe mocowanie na wkręty

7 Profil stalowy

Uszczelka wewnętrzna o grubości 5 mm / 1 warstwa odprowadzająca wodę

Słup przeszklenia wielokątnego - wklęsły 3° - 10 °Słup przeszklenia wielokątnego - wypukły 3° - 15°

1
2

3.2

4

5.3

6

7

SR_1.1_004.dwg

1.1
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Stabalux SR
System

Przekroje systemu i uszczelki wewnętrzne - fasada

Uszczelka wewnętrzna o grubości 5 mm / 1 warstwa odprowadzająca wodę

• Geometria systemu uszczelnienia zależy od grubo-
ści ścianki różnych profili SR.

System 50 mm 

System 60 mm

np. GD 6204*

np. GD 6210* 
Wielokątna/ wypukła

np. GD 6211*
Wielokątna/ wklęsła

np. GD 6202*

np. GD 5203*np. GD 5201*

* Uszczelki spełniające różne wymogi posiadają taką samą geometrię. Można je odróżnić dzięki dodatkowemu oznakowaniu, np.    
   G30 lub F30 zgodnie z przynależną klasyfikacją i przeszkleniami ogniochronnymi.

Słup Rygiel

Słup Rygiel

SR_1.1_005.dwg

1.1
3
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Stabalux SR

* atestowany system umożliwiający wykonywanie fasad pionowych oraz fasad o odchyleniu od pionu do 20°

System

Rygiel przeszklenia pionowego - 1-wsza warstwaSłup przeszklenia pionowego - 2-ga warstwa *

Uszczelka wewnętrzna o grubości 10 mm /  
2 warstwy odprowadzające wodę, ułożone na zakład

1 Listwa osłonowa górna

2 Listwa dociskowa dolna

3 Uszczelka zewnętrzna

4 Szyba/ wypełnienie

1
2

3

4

5

6

7

1

2

3 4 5.1

6

7

Rygiel - 1-wsza warstwa

SR_1.1_005.dwg

SR_1.1_004.dwg

System 60 mm

• Geometria systemu uszczelnienia zależy od grubo-
ści ścianki różnych profili SR.

np. GD 6206    np. GD 6303

Słup - 2-ga warstwa

Przekroje systemu i uszczelki wewnętrzne - fasada

5 Uszczelka wewnętrzna 10 mm

5.1 Uszczelka wewnętrzna z wypustem uszczelki rygla 10 mm

6 Systemowe mocowanie na wkręty

7 Profil stalowy

1.1
3
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Stabalux SR
System

SR_1.1_004.dwg

Przekroje systemu i uszczelki wewnętrzne - fasada

1 Listwa osłonowa górna

2 Listwa dociskowa dolna

3 Uszczelka zewnętrzna

4 Szyba/ wypełnienie

Rygiel przeszklenia pionowego - 2-wsza warstwaSłup główny przeszklenia pionowego - 
3-cia warstwa *

1
2

3

4

5

6

7

1

2

3 4 5.1

6

7

1

2

3

4

5.2

6

7

Uszczelka wewnętrzna o grubości 12 mm /  
3 warstwy odprowadzające wodę, ułożone na zakład

Słup pośredni przeszklenia pionowego - 
1-wsza warstwa *

5 Uszczelka wewnętrzna 12 mm słupa głównego

5.1 Uszczelka wewnętrzna 12 mm z wypustem uszczelki rygla 

5.2 Uszczelka wewnętrzna 12 mm słupa pośredniego

6 Systemowe mocowanie na wkręty

7 Profil stalowy

1.1
3

* atestowany system umożliwiający wykonywanie fasad pionowych oraz fasad o odchyleniu od pionu do 20°
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Stabalux SR
System

Przekroje systemu i uszczelki wewnętrzne - fasada

Uszczelka wewnętrzna o grubości 12 mm / 
3 warstwy odprowadzające wodę, ułożone na zakład

• Geometria systemu uszczelnienia zależy od grubo-
ści ścianki różnych profili SR.

System 50 mm 

System 60 mm

Słup główny - 
3-cia warstwa

Słup główny - 
3-cia warstwa

Rygiel - 
2-ga warstwa

Rygiel - 
2-ga warstwa

Słup pośredni - 
1-wsza warstwa

Słup pośredni - 
1-wsza warstwa

SR_1.1_005.dwg

GD 5314

np.GD 6314

GD 5315

np. GD 6315

GD 5317

np. GD 6318

1.1
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Stabalux SR
System

Przekroje systemu i uszczelki wewnętrzne - dach

Uszczelka wewnętrzna o grubości 10 mm / 2 warstwy, ułożone na zakład

Krokiew przeszklenia pochyłego Rygiel przeszklenia pochyłego

1 Listwa osłonowa górna

2 Listwa dociskowa dolna

3 Uszczelka zewnętrzna

4 Szyba/ wypełnienie

5 Uszczelka wewnętrzna 10 mm krokwi

5.1 Uszczelka wewnętrzna 10 mm rygla

1
2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5.16

7

6 Systemowe mocowanie na wkręty

7 Profil stalowy

8 Krążek dociskowy

9 Podkładka

10 Silikon

11 Wałek elastyczny

Rygiel przeszklenia pochyłego o kącie 
nachylenia min. 2°

Krokiew przeszklenia pochyłego o kącie 
nachylenia min. 2°

1
2

3

4

5

6

7

8
10

9

4

5.1
6

7

SR_1.1_004.dwg

1.1
4
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Stabalux SR
System

Przekroje systemu i uszczelki wewnętrzne - dach

Uszczelka wewnętrzna o grubości 10 mm / 2 warstwy, ułożone na zakład

• Geometria systemu uszczelnienia zależy od grubo-
ści ścianki różnych profili SR.

System 50 mm 

System 60 mm

Krokiew - 
2-ga warstwa

Krokiew - 
2-ga warstwa

Rygiel -
1-ga warstwa

Rygiel - 
1-ga warstwa

SR_1.1_005.dwg

np. GD 5205 np. GD 5207

np. GD 6206* np. GD 6208*

1.1
4

* Uszczelki spełniające różne wymogi posiadają taką samą geometrię. Można je odróżnić dzięki dodatkowemu oznakowaniu, np.    
   G30 zgodnie z przynależną klasyfikacją i przeszkleniami ogniochronnymi.
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Stabalux SR
System

Listwy dociskowe i uszczelki zewnętrzne

Aluminium - osłonięte mocowanie na wkręty

Uszczelki do dolnych listew dociskowych lub listew do-
ciskowych ze stali nierdzewnej spełniają różne wymogi 
przy identycznej geometrii. Patrz oznaczenie: np. G30/
F30 - ochrona przeciwpożarowa, WK - ochrona antywła-
maniowa.

Jeśli fasada ma spełniać określone wymogi, np. w za-
kresie ochrony przeciwpożarowej / ochrony antywła-
maniowej, to należy stosować się do uwag opisanych w 
odpowiednich rozdziałach lub w dopuszczeniach Urzę-
du Nadzoru Budowlanego.

możliwe tylko ze śrubą specjalną

Kształt listwy w miejscu mocowania różni się w zależno-
ści od szerokości systemu: 50 i 60 mm

1)

2)

3)

4)

SR_1.1_006.dwg

1.1
5
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Stabalux SR

Listwy dociskowe i uszczelki zewnętrzne

Stal nierdzewna 
- osłonięte mocowa-
nie na wkręty

Aluminium - nieosło-
nięte mocowanie na 
wkręty

Stal nierdzewna - 
nieosłonięte moco-
wanie na wkręty

Płaska listwa  
dociskowa
DL 5073 / DL 6073

SR_1.1_006.dwg

System

1.1
5
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Stabalux SR

Informacje o materiałach

Informacje na temat montażu

Jakość profili SR

Dostarczamy profile zgodne z normą DIN EN 10021, z 
reguły z cynkowanej ogniowo taśmy walcowanej na go-
rąco lub na zimno, ze stali klasy S280, lub stali porów-
nywalnej jakości.

Profile produkowane są zgodnie normami tolerancji DIN 
ISO 2768.

Powłoka cynkowa ma parametry ok. 275 g/m² zgodnie 
z normą DIN EN 10162. Nasze profile są ocynkowane 
także na wewnętrznej stronie. Tym samym grubość po-
włoki cynkowej na każdej stronie wynosi 20 μm.
Spoiny spawalnicze wykonywane w procesie produkcyj-
nym są automatycznie cynkowane podczas produkcji. Z 
uwagi na proces technologiczny profil SR 60200-5 jest 
spawany laserowo. Ta spoina spawalnicza zwykle nie 
jest później cynkowana.
Podczas składowania należy zapewnić odpowiednią 
wentylację na powierzchni profili. Ze względu na ryzy-
ko tworzenia się białej rdzy ocynkowanych elementów 
w żadnym przypadku nie wolno przykrywać plandeka-
mi ani podobnymi osłonami. Ewentualne opakowanie 
transportowe profili ocynkowanych należy zdjąć natych-
miast po otrzymaniu dostawy. Należy nadmienić, że bia-
ła rdza nie stanowi podstawy do reklamacji.

Malowanie profili SR

Przy odpowiedniej obróbce wstępnej można stosować 
standardowe techniki malarskie, takie jak malowanie, 
powłoki termoutwardzalne itp.

Profile uszczelniające

Uszczelki Stabalux wykonane są z materiałów organicz-
nych, z EPDM na bazie kauczuku i odpowiadają normie 
DIN 7863: niekomórkowe elastomerowe profile uszczel-
niające do produkcji okien i fasad. Projektant powinien 
sprawdzić tolerancję materiału uszczelek w kontakcie z 
czynnikami mającymi styczność z uszczelkami, przede 
wszystkim w przypadku użycia przeszkleń z tworzywa 
sztucznego i przy połączeniach z bryłą budynku za po-
mocą materiałów z poza palety produktów firmy Staba-
lux. Uszczelki ogniochronne są produktem specjalnym. 
Dane i parametry tych uszczelek są przechowywane w 
Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej (DIBt). 

Uszczelnienie kanału wentylacyjno-odwadniającego 
można wykonać przy użyciu silikonu odpornego na od-
działywanie warunków atmosferycznych.

Silikon odporny na warunki atmosferyczne

Do zabezpieczenia kanału wentylacyjno-odwadniające-
go silikonem można stosować tylko sprawdzone masy 
silikonowe. Należy przestrzegać wszystkich uwag pro-
ducenta, a wykonanie fug powierzać przeszkolonemu 
personelowi. Zaleca się wynajęcie licencjonowanej i 
certyfikowanej firmy specjalistycznej. W uzupełnieniu 
odsyłamy do norm DIN 52460 oraz kart IVD (Indu-
strieverband für Dichtstoffe). Szczególnie ważna przy 
stosowaniu silikonu jest kompatybilność materiałów, w 
szczególności rozważyć należy ewentualne niekorzyst-
ne interakcje między uszczelnieniem obwodowym szyby 
zespolonej oraz uszczelnień w fasadach strukturalnych 
(bez listwy dociskowej). Szyby samoczyszczące wyma-
gają szczególnej uwagi, a ich kompatybilność z uszczel-
nieniem silikonowym winna być potwierdzona przez pro-
ducenta przeszklenia. Materiały uszczelniające i ramka 
dystansowa zestawu szybowego muszą być odporne na 
promieniowanie UV. Należy uwzględnić przy tym nachy-
lenie dachów. Dokładne informacje na temat odporno-
ści na promieniowanie UV powinny być zasięgnięte u 
dostawcy szyb. Z zasady silikonowa przekładka między-
szybowa oferuje lepszą odporność na promieniowanie 
UV niż przekładka na bazie tiokolu. Jej zaletą jest wyso-
ka paroszczelność, co może być korzystne przy bardziej 
lotnych wypełnieniach argonowych. Wysoko elastyczne 
uszczelnienia, odporne na czynniki atmosferyczne i pro-
mieniowanie UV spełniają praktycznie wszystkie wyma-
gania wobec niezawodnej spoiny konserwacyjnej.

Profile aluminiowe

Dostarczane przez nas profile aluminiowe produkowane 
są z reguły z materiału EN AW 6060 zgodnie z DIN EN 
573-3, stan T66 wg DIN EN 755-2.

Rodzaje wykończenia listew aluminiowych

Dostępne są wszystkie typowe poziomy wykończeń li-
stew aluminiowych, takie jak: anodowanie, malowanie, 
powłoki termoutwardzalne itp. 

1.2
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Stabalux SR

Informacje na temat materiałów

Informacje na temat montażu

Ze względu na różny rozkład masy w przypadku listew 
dociskowych DL 5073 i DL 6073 możliwe jest tworze-
nie się cieni w kierunku wzdłużnym. Wynikające stąd 
konieczne działania należy podjąć w uzgodnieniu z wy-
konawcą warstwy malarskiej.

Rozszerzalność liniowa profili aluminio-
wych pod wpływem temperatury

Podczas docinania listew dociskowych dolnych, listew 
osłonowych górnych i listew dociskowych z aluminium 
należy uwzględnić uwarunkowaną temperaturą rozsze-
rzalność liniową. Teoretyczne długości listew ℓ należy 
skrócić o wymiar: ∆ℓ = αT  ·  ∆T · ℓ.

Przykład: 

∆ℓ = 24 · 10-6 · 40 · 1000 = 0,96 ≈ 1,0 mm

αT  ≈  24 · 10-6  
1/K

Współczynnik rozszerzalności cieplnej alum-
inium

∆T = 40 K Różnica temperatur uwzględniająca tempera-
turę montażu oraz maksymalną temperaturę 
pracy listwy.

ℓ   = 1000 mm Długość listwy

∆ℓ ≈           1 mm Wydłużenie

dalsze przykłady:

∆ℓ = 24 · 10-6 ·   60 · 1000 = 1,44 ≈ 1,5 mm
∆ℓ = 24 · 10-6 · 100 · 1000 = 2,40 ≈ 2,5 mm

Listwę o długości systemowej  ℓ = 1000 mm w przy-
padku możliwej różnicy temperatury ∆T = 40 °C należy 
skrócić o 1 mm. Listwę o długości ℓ = 3000 mm należa-
łoby skrócić odpowiednio o 3 mm. 
Przy ∆T = 100 °C (często w obszarze dachu lub na po-
łudniowej stronie budynku) listwę o długości ℓ = 1000 
mm należałoby skrócić o 2,5 mm. 

Długość listwy ℓ (mm) Różnica temperatu-
ry ∆T 

Wydłużenie ∆ℓ 
(mm)

1000 40 °C 1
3000 40 °C 3
1000 60°C 1,5
3000 60°C 4,5
1000 100°C 2,5
3000 100°C 7,5

Uwaga: 

Zalecamy skracanie dolnej listwy dociskowej o ≈ 2,5 
mm dla listwy o długości ℓ = 1000 mm. Należy przy tym 
pamiętać o prawidłowej długości uszczelki zewnętrznej. 

W przypadku użycia listew dociskowych w obszarze da-
chu zaleca się wykonanie otworów o średnicy d = 9 mm 
pod wkręty listew dociskowych.
 
Profile ze stali nierdzewnej

Zastosowana stal nierdzewna dla profili SR odpowiada 
numerowi materiału 1.4301. Produkt dostarczany jest 
z jakością powierzchni 2B zgodnie z DIN EN 10088-2.
Dolne listwy dociskowe i dolne części listew docisko-
wych do nieosłoniętego mocowania na wkręty wyko-
nywane są ze stali nierdzewnej o numerze materiału 
1.4301. Poza typowymi aluminiowymi listwami docisko-
wymi i osłonowymi dostępne są także listwy wykonane 
ze stali nierdzewnej.
Górne listwy osłonowe są wykonane ze stali nierdzew-
nej o numerze materiału 1.4401. Powierzchnia szlifo-
wana ziarnem 220 (DIN EN 10088-2). Górne części 
listew dociskowych wykonane są ze stali nierdzewnej o 
numerze materiału 1.4571. Listwy te znajdują zastoso-
wanie przy podwyższonych wymaganiach estetycznych. 
Powierzchnia szlifowana ziarnem 220 (DIN EN 10088-
2). Listwy są dostarczane zabezpieczone jednostronnie 
folią samoprzylepną.

Pozostałe artykuły

Wszystkie artykuły systemowe produkowane są zgodnie 
ze stosownymi normami.

Konserwacja i utrzymanie

Stabalux zaleca przestrzegać wytycznych WP.01 do 
WP.05 Niemieckiego Związku Producentów Fasad i 
Okien. Adres dostępny jest w części adresowej.

1.2
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Połączenie słupa z ryglem

Informacje na temat montażu

Połączenie słupa z ryglem może mieć wykonanie przy-
kręcane lub spawane. W połączeniu przykręcanym 
łączniki słupa z ryglem mogą być wykonane ze stali i z 
aluminium.

Łączenie przykręcane ze stalowym łączni-
kiem rygla

• Pokazane poniżej łączniki rygla są wykonane z 
ocynkowanej stali.

• Tylko do prostokątnego łączenia rygli.
• Możliwą wypukłość wewnętrznej spoiny profilu na-

leży w obszarze łączników rygli wygładzić.
• To połączenie jest dopuszczalne także dla prze-

szkleń ogniochronnych. Należy przestrzegać 
wszystkich zaleceń określonych w danym dopusz-
czeniu.

• W przypadku zastosowania profili SR ze stali nie-
rdzewnej do mocowania łączników rygli należy użyć 
wkrętów Z 0201 (bez podkładki uszczelniającej).

• Połączenie systemowe jest atestowane i posiada 
ogólne dopuszczenie Urzędu Nadzoru Budowlane-
go o numerze Z-14.4-498

Na rysunku przedstawione są najmniejsze łączniki rygli. 
Większe łączniki rygli można stosować zgodnie z iden-
tyczną 
zasadą mocowania.

Dopuszczalne połączenia stalowego łączni-
ka/profilu rygla zgodnie z dopuszczeniem 
nr Z-14.4-498 

System 50 System 60

Łącznik 
teowy

Profil rygla Łącznik 
teowy

Profil rygla

RHT 9007 SR 5040 – 2 RHT 9008 SR 6040 – 2
SR 6060 – 2

RHT 9027 SR 5090 – 2
SR 50120 – 2 

RHT 9026 SR 60130 – D

RHT 9015 SR 50150 – 3 RHT 9023 SR 6090 – 2

RHT 9011 SR 6090 – 4

RHT 9014 SR 60140 – 2

RHT 9012 SR 60140 – 4

RHT 9025 SR 60180 – 3

RHT 9013 SR 60180 – 5
SR 60200 – 5

Z 0146
wkręt samogwintujący

Z 0122
Wkręt z łbem wpuszczanym
(średnica łba 12,0 mm)

SR_1.2_003.dwg
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Układ otworów wierconych pod rygiel, system 50

Układ otworów wierconych pod rygiel, system 60

Połączenie słupa z ryglem

SR_1.2_004.dwg

SR_1.2_004.dwg

1.2
2

Połączenie łącznika z  profilem SR wkręt z łbem wpuszczanym 
Z 0122, potrzebny jest do tego nawiercony otwór Ø7 mm z 
wgłębieniem 90 ° o głębokości 3 mm

Połączenie łącznika z  profilem SR wkręt z łbem wpuszczanym Z 
0122, potrzebny jest do tego nawiercony otwór Ø7 mm z 
wgłębieniem 90 ° o głębokości 3 mm

Układ otworów wierconych pod rygiel, system 50
do ścianki o grubości 2 mm i 3 mm

Układ otworów wierconych pod rygiel, 
system 60
do ścianki o grubości 2 mm i 3 mm

Układ otworów wierconych pod rygiel, 
system 60
do ścianki o grubości 4 mm i 5 mm
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Przykład: Zagłębienie w blasze na głęb. 2 mm Przykład: Zagłębienie w blasze na głęb. 5 mm

Układ otworów wierconych 
pod słup, system 50

Otwory w słupie  ø 5,5 mm

Informacje na temat montażu

Połączenie słupa z ryglem

SR_1.2_005.dwg

SR_1.2_004.dwg

1.2
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Układ otworów wierconych pod rygiel, system 50
do ścianki o grubości 2 mm i 3 mm
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Stabalux SR

Układ otworów wierconych 
pod słup, system 60

Informacje na temat montażu

Połączenie słupa z ryglem

SR_1.2_004.dwg

1.2
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Przykręcane łączenie ze stalowym łączni-
kiem rygla dla słupa SR 60180 T3 i rygla 
SR 6090-2

Układ otworów wierconych dla RHT 9031 prawy łącznik 
widziany od przedniej strony fasady lub od strony wpu-
stu dla słupa i rygla

Informacje na temat montażu

Połączenie słupa z ryglem

SR_1.2_006.dwg

1.2
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Stabalux SR

Przykręcane łączenie ze stalowym łączni-
kiem rygla dla słupa SR 60180 T3 i rygla 
SR 6090-2

Układ otworów wierconych dla RHT 9032 lewy łącznik 
widziany od przedniej strony fasady lub od strony wpu-
stu słupa i rygla

Informacje na temat montażu

Połączenie słupa z ryglem

SR_1.2_006.dwg

1.2
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Przykręcane łączenie z aluminiowym łącz-
nikiem rygla

• Pokazane poniżej łączniki rygla są wykonane z alu-
minium.

• Łączniki rygla nadają się także do rygli montowa-
nych pod skosem (przeszklenie wielokątne).

• Możliwą wypukłość wewnętrznej spoiny profilu SR 
należy w obszarze łącznikow rygli wygładzić.

• Nie dopuszczone dla przeszkleń ogniochronnych.

• W przypadku zastosowania profili SR ze stali nie-
rdzewnej do mocowania łączników rygli należy użyć 
wkrętów Z 0201 - Z 0208 (bez podkładki uszczel-
niającej).

• Połączenie systemowe jest atestowane i posiada 
ogólne dopuszczenie Urzędu Nadzoru Budowlane-
go o numerze Z-14.4-498

Dopuszczalne połączenia aluminiowego 
łącznika rygla/profilu rygla zgodnie z do-
puszczeniem nr Z-14.4-498 

System 50 System 60

Łącznik 
teowy

Profil rygla Łącznik 
teowy

Profil rygla

RHT 9009
prostokątne 
Łączenie 
rygla

SR 5040 – 2
SR 5090 – 2
SR 50120 – 2

RHT 9010
prostokątne 
Łączenie 
rygla

SR 6040 – 2
SR 6060 – 2
SR 6090 – 2
SR 60140 – 2

RHT 9109
rygle wstawione 
pod skosem 
(przeszklenie 
wielokątne)

SR 5040 – 2
SR 5090 – 2
SR 50120 – 2 

RHT 9110
rygle wstawione 
pod skosem 
(przeszklenie 
wielokątne)

SR 6040 – 2
SR 6060 – 2
SR 6090 – 2
SR 60140 – 2

Z 0147
wkręt samogwintujący,
w przypadku dociętych pod skosem łączników 
rygla należy określić długość wkrętów. 

Z 0120
Wkręt z łbem wpuszczanym
(średnica łba 9,5 mm)

System 50 długość L = 40 mm = RHT 9009
System 60 długość L = 40 mm = RHT 9010

System 50 długość L = 60 mm = 
RHT 9109 przy docinaniu pod skosem
System 60 długość L = 60 mm =
RHT 9110 przy docinaniu pod skosem

1

1

1

2

2

2

2

3

3

* Możliwe jest dodatkowe moco-
wanie na wkręty

1

2

SR_1.2_009.dwg

W przypadku przeszklenia wie-
lokątnego lub rygli wstawionych 
pod skosem należy odpowiednio 
obrobić łączniki rygli o długości 
60 mm (krótki bok min. L = 40 
mm)

Zagłębienie pod wkręt Z 0120

Połączenie słupa z ryglem

SR_1.2_007.dwg

1.2
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Układ otworów wierconych pod rygiel, system 50

Układ otworów wierconych pod rygiel, system 60

Połączenie słupa z ryglem

SR_1.2_008.dwg

SR_1.2_008.dwg

1.2
2

Połączenie łącznika z  profilem SR wkręt z łbem wpuszczanym Z 
0120, potrzebny jest do tego nawiercony otwór Ø5,5 mm z 
wgłębieniem 80 ° o głębokości 3 mm 

Połączenie łącznika z  profilem SR wkręt z łbem wpuszczanym Z 
0120, potrzebny jest do tego nawiercony otwór Ø5,5 mm z 
wgłębieniem 80 ° o głębokości 3 mm

Układ otworów wierconych pod rygiel, 
system 60 grubość ścianki 2 mm

Układ otworów wierconych pod rygiel, 
system 50
grubość ścianki 2 mm
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Stabalux SR

Zagłębienie w blasze na głęb. 2 mm

Układ otworów wierconych pod słup,  
system 50

Otwory w słupie Ø 5,5 mm  

Układ otworów wierconych pod słup,  
system 60

Otwory w słupie Ø 5,5 mm  

Połączenie słupa z ryglem

SR_1.2_009.dwg

SR_1.2_008.dwg

Informacje na temat montażu
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Połączenie spawane

Spawanie i obróbka wstępna powierzchni 
spawanych

Nasze profile SR ocynkowane metodą Sendzimira na-
dają się doskonale do konstrukcji spawanych. Profile 
można łączyć powszechnie stosowaną metodą spa-
wania łukowego jak np. spawania w osłonie gazów lub 
spawania elektrodą. Obróbka wstępna ocynkowanych 
powierzchni w miejscach spawania nie jest bezwzględ-
nie konieczna, gwarantuje jednak lepszą spawalność. W 
zależności od dokładności wykonania  przycięć, rygle 
należy przyciąć i wspawać z niedomiarem. 

Należy pamiętać o zapewnieniu płaskości powierzch-
ni przeszklenia. Spawanie po stronie przeszklenia jest 
często niekonieczne. Jeśli spawanie wykonuje się tak-
że po stronie przeszklenia, ścieg należy oszlifować na 
płasko.

W każdym przypadku należy jednak uwzględnić, że 
przed ułożeniem i przyklejeniem uszczelki wewnętrz-
nej, np. podczas transportu i montażu, na łączeniu ry-
gli może wniknąć do nich wilgoć. Należy uniemożliwić 
wnikanie wilgoci lub usunąć ją przed szkleniem (np. 
poprzez otwór). Wykonanie spoiny spawalniczej należy 
dobrać w sposób odpowiedni do systemu statycznego, 
musi ona bezpiecznie przenosić oddziałujące siły.

Obróbka następcza miejsc spawania

Przed kolejnym malowaniem zalecamy oczyszczenie 
obszarów naruszonych przez spawanie i w uzgodnieniu 
z zakładem malarskim pokrycie ich zimnym ocynkiem.

Spawanie profili SR ze stali nierdzewnej

Profile SR ze stali nierdzewnej, wykonane z materiału o 
numerze 1.4301 nadają się także do spawania. Można 
stosować dla nich powszechnie używane metody spa-
wania łukowego jak np. spawanie w osłonie gazów lub 
spawanie elektrodą. Zalecanym typem stopu dodatku 
spawalniczego jest 19 9L.

 

Obróbka następcza miejsc spawania profili 
SR ze stali nierdzewnej

Profile Stabalux SR wykonane ze stali nierdzewnej do-
starczane są z powierzchnią w jakości 2B zgodnie z DIN 
EN 10088-2. Często powierzchnia ta jest wystarczająca 
i nie wymaga dalszej obróbki. Aby zapobiec korozji w 
obszarze spawów, wszystkie powierzchnie znajdujące 
się w strefie obróbki cieplnej należy poddać obróbce na-
stępczej. Należy usunąć wszystkie resztki żużla, odpry-
ski ze spawania, barwy nalotowe lub pozostałe produkty 
utleniania. Obróbkę można wykonać standardowymi 
metodami jak szczotkowanie, szlifowanie, polerowanie, 
piaskowanie lub wytrawianie. Im gładsza powierzchnia, 
tym większa jest jej odporność na korozję.

Jeśli spawanie wykonuje się po 
stronie przeszklenia, ścieg należy 
oszlifować na płasko.

1

1

1

Połączenie słupa z ryglem

SR_1.2_002.dwg

1.2
2
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Stabalux SR

Sposób montażu uszczelek

Zasada systemu uszczelnienia, uwagi ogól-
ne do uszczelek przyszybowych

System uszczelnienia Stabalux składa się z zewnętrznej 
i z wewnętrznej warstwy uszczelnienia.

• Podstawowym zadaniem zewnętrznej warstwy 
uszczelnienia jest niedopuszczanie do wnikania 
z zewnątrz wilgoci do konstrukcji. Równocześnie 
warstwa uszczelnienia służy jako elastyczna pod-
pora szyb.

• Wewnętrzna warstwa uszczelniająca pełni funkcję 
bariery przeciwwilgociowej i paroizolacji w kierun-
ku do wnętrza pomieszczenia, warstwy odprowa-
dzającej wodę i elastycznego podłoża szyby.

Obydwie warstwy uszczelniające muszą pełnić swoje 
funkcje w sposób trwały.

Uszczelki należy dopasować na miejscu budowy, mogą 
zostać one jednak wstępnie przycięte na długość w 
fabryce i wprowadzone w profile nośne, z uwzględnie-
niem wytycznych montażowych dotyczących uszczelek, 
lub listew dociskowych. Należy zawsze pamiętać, aby 
uszczelki w stanie zamontowanym były wolne od naprę-
żeń i aby szczelnie dociskały na stykach. Wszystkie styki 
należy uszczelnić zgodnie z poniższymi wytycznymi.

Wyrównywanie ciśnienia pary i kontrolo-
wane odprowadzanie wody

Otwory do wyrównywania ciśnienia pary służą także do 
usuwania wilgoci. Wewnętrzna płaszczyzna uszczelnie-
nia jest ukształtowana w taki sposób, aby przy prawidło-
wym uszczelnieniu styków, występująca wilgoć, która 
nie ulotni się przez kanał wentylacyjno-odwadniający, 
mogła odpłynąć na dół. Woda w fasadach odprowadza-
na jest przez wypust uszczelki rygla do słupa. Można 
wybrać sprawdzone systemy uszczelnienia posiadające 
1 do 3 warstw. W przypadku przeszkleń pochyłych z 2 
warstwami odwadniającymi wyżej położona warstwa 
uszczelnienia rygla zachodzi na znajdujące się niżej 
uszczelki słupów. Te zasady muszą być konsekwentnie 
zachowane do najniższego punktu przeszklenia, a wil-
goć musi być odprowadzana na zewnątrz przez warstwę  
odwadniającą budynku. Folie należy poprowadzić pod 
uszczelkami. Należy zwrócić uwagę na trwałe zamoco-
wanie folii.

Wyrównywanie ciśnienia pary odbywa się z reguły przez 
otwory na dole, na górze oraz w obszarze kalenicy. Jeśli 
w obszarze rygla konieczna okaże się dodatkowa wenty-
lacja (np. w przypadku szyb osadzonych tylko z 2 stron 
lub w przypadku długości rygli przekraczającej ℓ ≥ 2,00 
m), wentylację tą należy zapewnić przez wykonanie per-
foracji w listwach dociskowych i/lub przez nacięcie dol-
nych warg uszczelek zewnętrznych.

Uszczelki ogniochronne

Jak wszystkie materiały organicznie, elastomery przy od-
powiednio długim oddziaływaniu wysokiej temperatury i 
tlenu stają się palne. W celu zredukowania palności do 
uszczelek dodawane są substancje nieorganiczne. Za-
wartość substancji nieorganicznych wpływa pozytywne 
na poziom ognioodporności, powoduje jednak wzrost 
twardości i zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej. 
Dlatego w przypadku uszczelek ogniochronnych należy 
zwrócić szczególną uwagę na płaskość konstrukcji i do-
kładne połączenie styków uszczelek.

W zależności od geometrii uszczelki w przypadku 
uszczelek ogniochronnych konieczne może być rozcią-
gnięcie uszczelek z rolki do postaci montażowej. Wyż-
sze temperatury podnoszą elastyczność uszczelek i uła-
twiają także ich montaż.

Informacje na temat montażu

1.2
3
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Stabalux SR

Wewnętrzna warstwa uszczelniająca

Budowa wewnętrznej warstwy uszczelniającej różni 
się dla fasad pionowych i dla fasad o odchyleniu od 
pionu do 20° oraz dla przeszkleń dachowych.

Uszczelki wewnętrzne do przeszkleń pionowych i 
przeszkleń o odchyleniu od pionu do 20°:

• Uszczelki o grubości 5 mm łączone na styk z jedną 
warstwą odprowadzającą wodę dla fasad piono-
wych (α=0°)

• Uszczelki o grubości 10 mm z dwoma warstwami 
odwadniającymi, odprowadzającymi na zewnątrz 
wnikającą wilgoć lub kondensat. Te uszczelki ukła-
da się tworząc na stykach zakłady, przy czym poło-
żona wyżej warstwa uszczelniająca rygla wchodzi w 
niżej położoną warstwę słupa. Te uszczelki można 
stosować dla fasad pionowych, fasad o nachyleniu 
do wewnątrz do 20°.

• Uszczelki o grubości 12 mm, dla których obowią-
zuje ta sama zasada,  dodatkowo jednak umożli-
wiające trzecią warstwę odwadniającą dla słupa 
środkowego.

• W przypadku wszystkich uszczelek formowany 
wypust uszczelki rygla chroni zagrożony obszar w 
przestrzeni wręgu i gwarantuje odprowadzanie wil-
goci przez słupy pionowe i nachylone do wewnątrz 
do 20°.

 
Uszczelki wewnętrzne do przeszkleń dachowych:

• W przeszkleniach dachowych specjalna geometria 
uszczelek umożliwia także kaskadowy drenaż w 2 
warstwach. Uszczelki o grubości 10 mm układane 
są na zakład.

Podstawowe informacje dotyczące 
uszczelniania i klejenia uszczelek Stabalux

• Wszystkie styki i przepusty uszczelek, z wyjątkiem 
mocowań na wkręty Stabalux należy uszczelnić.

• Styki uszczelek, obojętnie czy są one łączone na 
styk czy na zakład, należy uszczelnić masą uszczel-
niającą Stabalux. (Zalecamy do tego celu pastę do 
połączeń Stabalux-Anschlusspaste Z 0094. Należy 
przestrzegać zaleceń producenta).

• W miejscach trudnych do klejenia zalecamy naj-
pierw ustalenie pozycji z pomocą kleju szyb-
koschnącego Stabalux-Schnellfixierkleber Z 0055.

• Przed klejeniem wszystkie klejone powierzchnie 
należy oczyścić z wilgoci, zanieczyszczeń i ewentu-
alnych środków smarujących. 

• Warunki pogodowe jak śnieg i deszcz utrudniają 
efektywne klejenie.

• Temperatury poniżej +5°C nie nadają się do kleje-
nia uszczelek.

• Wyschnięta, utwardzona masa do połączeń nie 
może utrudniać równego ułożenia szyb.

Informacje na temat montażu

Sposób montażu uszczelek 1.2
3
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Stabalux SR

Montaż uszczelki wewnętrznej w piono-
wym przeszkleniu fasady - 1 warstwa na 
styk

• Poziome uszczelki rygli układane są w sposób cią-
gły na styku słupa i rygla. Należy przy tym pamię-
tać, aby w obszarze słupa naciąć stopki dociskowe 
uszczelki poziomej. 

• Uszczelki słupów układane są na styk do uszczelek 
rygli. 

• Wypusty uszczelek rygla należy naciąć na styku słu-
pa na szerokości 10-15 mm. 

• Wystający nadmiar wypustu uszczelki rygla należy 
po wykonaniu przeszklenia oderwać wzdłuż  perfo-
racji.

• Aby zagwarantować bezpieczne odprowadzanie 
wody z rygli także w obszarze brzegowym fasady,  
wewnętrzne uszczelki rygli należy włożyć na brzegu 
w nacięte uszczelki słupów. Do nacinania i usuwa-
nia stopek zaciskowych zalecamy nasze kleszcze Z 
0078 do systemu 60 i Z 0077 do systemu 50.

• Należy pamiętać o czystym i szczelnym wyko-
naniu klejenia we wszystkich miejscach styków.  
Wystające resztki kleju należy usunąć.

Informacje na temat montażu

Uszczelki  - fasada

1 

2

wewnętrzna uszczelka rygla cią-
gła, wewnętrzna uszczelka słupa 
na styk

Wypust uszczelki rygla nacięty w 
obszarze słupa

SR_1.2_012.dwg

1.2
4

Uszczelka wewnętrzna 
słupa

Uszczelka wewnętrzna 
rygla

np. GD 6204np. GD 6202

1

2
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Stabalux SR

Montaż uszczelki wewnętrznej w piono-
wym przeszkleniu fasady - 1 warstwa na 
styk

Informacje na temat montażu

Słup środkowy (B)

Słup skrajny (A)

Rygiel

Uszczelkę słupa
skrajnego naciąć w 
obszarze rygla

Warga uszczelki rygla powinna 
zawsze z zapasem zachodzić na   
zestaw szybowy bądź panel wypeł-
niający (np. szyby, panelu).

Uszczelkę słupa skrajnego naciąć
w obszarze rygla

e > głębokość osadzenia szyby

Styki uszczelek
należy uszczelnić

Styki uszczelek
należy uszczelnić

Uszczelki  - fasada

SR_1.2_012.dwg

1.2
4

Uwaga
Styk uszczelki rygla uwarunkowany długością 
dostarczanej uszczelki należy umieścić w obszarze 
słupa środkowego i wykonać go po obydwu stronach 
analogicznie do punkt A.



S T A B A L U X 

Stabalux SR  Informacje na temat montażu 15.03.17 35

Stabalux SR

• Uszczelki o grubości 10mm można przycinać po 
grubości w ten sposób, żeby umożliwić montaż na 
zakład na styku uszczelek rygla i słupa.

• Pionowe uszczelki słupów głównych (2-ga warstwa 
odwadniająca) układane są w układzie ciągłym.

• Uszczelki rygli wczepia się na zakład w uszczelki 
słupów. 

• Wilgoć i kondensat odprowadzane są przez wypust 
uszczelki rygla (1-sza warstwa odwadniająca) do 
słupów głównych.

• Wypustu uszczelki rygla musi zawsze pokrywać głę-
bokość osadzenia elementów wypełniających.

Montaż uszczelki wewnętrznej przy prze-
szkleniu fasadowym pionowym oraz prze-
szkleniu o odchyleniu od pionu pod kątem 
do 20° - 2 warstwy zachodzące na siebie

• Wystającą długość wypustu uszczelki rygla należy 
po wykonaniu przeszklenia oderwać na perforacji.

• Należy uszczelnić wszystkie styki uszczelek. Przed 
włożeniem uszczelek zalecamy posmarowanie całej 
powierzchni przylegania i boków systemową masą 
do połączeń Stabalux Anschlusspaste.

• Należy pamiętać o czystym i szczelnym wykonaniu 
klejenia na wszystkich stykach. Wystające resztki 
kleju należy usunąć. Zbyt grube warstwy nałożonej 
pasty nie mogą w żadnym razie powodować nierów-
ności na powierzchni ułożenia szyby.

Informacje na temat montażu

1 

2

wewnętrzna uszczelka słupa 
ciągła, wewnętrzna uszczelka 
rygla wczepiona na zakład

Wypust uszczelki rygla powinien 
zawsze przykrywać elementy 
wypełniające

SR_1.2.012.dwg

Uszczelki  - fasada 1.2
4

Uszczelka wewnętrzna słupa Uszczelka wewnętrzna rygla

np. GD 6303np. GD 6206

Uszczelnić styki uszczelek

B

1

2
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Stabalux SR

Montaż uszczelki wewnętrznej w przeszkle-
niu fasadowym pionowym oraz w przeszkle-
niu o odchyleniu od pionu pod kątem do 20° 
- 2 warstwy zachodzące na siebie

Informacje na temat montażu

Uszczelki  - fasada

Wypust uszczelki rygla powinien 
zawsze z zapasem zachodzić na  
zestaw szybowy bądź panel wypeł-
niający (np. szyby, panelu).

Rygiel

Rygiel

Uszczelka słupa skrajnego 
na wysokości rygla przyciąć po grubości, 
na grubość zachodzącej uszczelki rygla

Uszczelnić styki uszczelek,
układanych na zakład

Uszczelnić styki uszczelek,
układanych na zakład

e > głębokość osadzenia szyby

e > głębokość osadzenia szyby

Uszczelka rygla 
dolną warstwę oddzielić na długość 
zakładu „e“

Uszczelka rygla 
dolną warstwę oddzielić na długość 
zakładu „e“

SR_1.2_012.dwg

A

Słup środkowy

Słup skrajny

B

1.2
4

Uszczelkę słupa 
na wysokości rygla przyciąć po grubości, 
do szerokości uszczelki rygla
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Stabalux SR

• W obszarze fasady uszczelki Stabalux mogą być 
stosowane opcjonalnie z trzema zachodzącymi na 
siebie warstwami odprowadzającymi wodę, które w 
bezpieczny sposób odprowadzają na zewnątrz wni-
kającą wilgoć lub kondensat.

• Uszczelki o grubości 12mm można docinać po grubo-
ści po to, żeby umożliwić łączenie uszczelek słupów 
i rygli. Uszczelka 12mm znajduje zastosowanie w 
szczególności w przypadku występowania słupów po-

Montaż uszczelki wewnętrznej w przeszkle-
niu fasadowym pionowym oraz w przeszkle-
niu o odchyleniu od pionu pod kątem do 20° 
- 3 warstwy zachodzące na siebie

średnich (opartych na ryglu lub zawieszonych między 
ryglami).Pionowe uszczelki słupów głównych (3-cia  
warstwa odwadniająca) układane są jako ciągłe.

• Uszczelki rygli wczepiane są na zakład w uszczelki 
słupów głównych.

• W obrębie rygla uszczelki należy układać jako ciągłe.
• Wilgoć i kondensat odprowadzane są przez wypust 

uszczelki rygla (2-ga warstwa odwadniająca) do słu-
pów głównych.

Informacje na temat montażu

1

2

3

1 

2

3

wewnętrzna uszczelka słupa ciągła, we-
wnętrzna uszczelka rygla wczepiona 
na zakład

Wypust uszczelki rygla powinien zawsze 
przykrywać elementy wypełniające

Uszczelkę słupa pośredniego wczepia się 
na zakład w uszczelkę rygla

SR_1.2_012.dwg

Uszczelki  - fasada 1.2
4

Uszczelka wewnętrzna 
słupa głównego

Uszczelka wewnętrzna rygla

np. GD 6318np. GD 6314

Uszczelka wewnętrzna słupa 
dodatkowego

np. GD 6315

B

Uszczelnić styki uszczelek

Uszczelnić styki uszczelek

C
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Stabalux SR

• Wypust uszczelki rygla musi zawsze przykrywać 
wpust szyb i elementów wypełniających.

• Wystający nadmiar wypustu uszczelki rygla należy 
po wykonaniu przeszklenia oderwać wzdłuż  perfo-
racji.

• Pionową uszczelkę słupa pośredniego układa się na 
styk poniżej górnego rygla. Wypust uszczelki gór-
nego rygla w obszarze styku przebiega na wskroś.

• Odwodnienie słupa dodatkowego (1-sza warstwa 
odwadniająca) odbywa się przez wczepienie na za-
kład uszczelki słupa pośredniego do uszczelki dol-
nego rygla.

Montaż uszczelki wewnętrznej w przeszkle-
niu fasadowym pionowym oraz w przeszkle-
niu o odchyleniu od pionu pod kątem do 
20° - 3 warstwy zachodzące na siebie

Informacje na temat montażu

Słup
skrajny

A B

Słup pośredni Rygiel

Rygiel

D
Wypust uszczelki rygla 
przebiega na wskroś

Uszczelka rygla
Łączenie do słupa pośredniego
górną warstwę oddzielić na szero-
kość uszczelki słupa pośredniego

Uszczelkę słupa pośrednie-
go wczepia się na zakład
w uszczelkę rygla

e 
> 

gł
ęb

ok
oś

ć 
os
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ze
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a 

sz
yb

y

e > głębokość 
osadzenia szyby

Uszczelnić styki uszczelek,
układanych na zakład

Dolną warstwę uszczelki słu-
pa pośredniego
u dołu w obszarze rygla od-
dzielić na długość zakładu

Słup pośredni na górze łączo-
ny na styk, uszczelnić styk
uszczelek

Uszczelki  - fasada

SR_1.2_012.dwg

1.2
4
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Stabalux SR

• Należy uszczelnić wszystkie styki uszczelek. Przed 
włożeniem uszczelek zalecamy posmarowanie całej 
powierzchni przylegania i boków pastą do połączeń.

• Należy pamiętać o czystym i szczelnym wykonaniu 
klejenia we wszystkich miejscach styków. Wystają-
ce resztki kleju należy usunąć. Zbyt grube warstwy 
nałożonej pasty nie mogą w żadnym razie powodo-
wać nierówności na powierzchni ułożenia szyby.

Montaż uszczelki wewnętrznej w przeszkle-
niu fasadowym pionowym oraz w przeszkle-
niu o odchyleniu od pionu pod kątem do 20° 
- 3 warstwy zachodzące na siebie

Informacje na temat montażu

Uszczelki  - fasada

SR_1.2_012.dwg

1.2
4

Warga uszczelki rygla powinna 
zawsze z zapasem zachodzić na   
zestaw szybowy bądź panel wypeł-
niający (np. szyby, paneli)

Słup główny

Rygiel

Uszczelka słupa głównego 
w obszarze rygla oddzielić górną warstwę 
do szerokości uszczelki rygla

Uszczelka rygla 
dolną warstwę oddzielić na długość 
zakładu 

C

Uszczelnić styki uszczelek
układanych na zakład

Uszczelnić styki uszczelek
układanych na zakład

e > głębokość osadzenia szyby e > głębokość osadzenia szyby
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Stabalux SR

Montaż uszczelki zewnętrznej przy piono-
wym przeszkleniu fasady

• System uszczelek zewnętrznych oprócz miękkie-
go umocowania szyb ma przeważnie za zadanie 
ochronę  kanału wentylacyjno-odwadniającego 
przed wnikającą wilgocią. 

• Zewnętrzna warstwa uszczelnienia musi być szczel-
na aż do koniecznych otworów, służących do wy-
równywania ciśnienia pary i otworów odprowadza-
jących kondensat.

• Zewnętrzne uszczelki słupów układane są w sposób 
ciągły, uszczelki rygli układane są na styk.

• Styki uszczelek należy wpasować tak, aby płasko 
przylegały do siebie, z lekką nadwyżką wymiarową. 
Należy przy tym uwzględnić konkretną sytuację 
projektową.

• Kolejne zabezpieczenie stanowi wypust wewnętrz-
nej poziomej uszczelki rygla w połączeniu z uszczel-
ką zewnętrzną.

• Wypust uszczelki rygla należy na jego zrywanych 
bruzdach oddzielić w sposób odpowiedni do gru-
bości zestawu szybowego tak, aby schował się on i 
został  dociśnięty pod uszczelką zewnętrzną.

• Posiadające różną wysokość wargi uszczelki ze-
wnętrznej niwelują różnicę wysokości, utworzoną 
w zewnętrznej warstwie uszczelnienia przez wypust 
uszczelki rygla.

• Podczas montażu listew dociskowych należy 
uwzględnić wydłużenie liniowe profili aluminiowych 
(patrz rozdział Informacje o materiałach).

Wydłużenie liniowe profili aluminiowych

Długość listwyℓ 
(mm)

Rożnica tem-
peraturyΔT

Wydłużenie
Δ ℓ (mm)

1000 40 °C 1,0

3000 40 °C 3,0

1000 60°C 1,5

3000 60°C 4,5

1000 100°C 2,5

3000 100°C 7,5

Informacje na temat montażu

zewnętrzna uszczelka słupa ciągła,
zewnętrzna uszczelka rygla na styk

SR_1.2_013.dwg

np. GD 6054 zewnętrzne uszczelki rygla 
z wargami uszczelek o różnej wysokości

Uszczelki  - fasada 1.2
4
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Stabalux SR

Montaż uszczelki zewnętrznej w przeszkle-
niu fasadowym o odchyleniu od pionu do 
20°

• Jeśli fasada wykazuje odchylenie od pionu (maks. 
odchylenie 20°), otwarte końce zewnętrznych 
uszczelek rygli należy wypełnić butylem. 

• Jeśli w fasadach o odchyleniu od pionu  (maks. od-
chylenie 20°) w ryglach montowane będą płaskie 
listwy dociskowe (np. DL 5059, DL 6059, DL 5061, 
DL 6061, DL 5067, DL 6067, DL 5071, DL 6071, DL 
6043, DL 6044) lub płaskie listwy dociskowe dolne 
i górne listwy osłonowe (np. UL 6005 z OL 6066), 
środkowe puste komory na końcach należy wypeł-
nić szczelinie silikonem.

Informacje na temat montażu

Otwarte końce uszczelek rygli
w fasadach odchylonych od pionu
(maks. do 20°) wypełnić butylem.

Uszczelki wpasować z lekką nadwyżką wy-
miarową

W fasadach odchylonych od pionu (maks. do 
20°) w przypadku płaskich listew docisko-
wych środkowe puste komory na końcach 
należy wypełnić szczelinie silikonem.

SR_1.2.013.dwg

Uszczelki  - fasada 1.2
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Stabalux SR

na uszczelce rygla usunąć dolną perforowaną część oraz stopkę doci-
skową na długości ok. 15 mm

na uszczelce krokwiowej usunąć górną perforowaną część

Długość uszczelki rygla = długość rygla + ∼ 13 mm na stronę

1

2

3

Montaż uszczelki wewnętrznej w prze-
szkleniach dachowych

• W obszarze dachu uszczelki Stabalux stosowane są 
z zachodzącymi na siebie warstwami odprowadza-
jącymi wodę, które wnikającą wilgoć lub kondensat 
odprowadzają bezpiecznie na zewnątrz.

• Uszczelki o grubości 10mm można przycinać po 
grubości w ten sposób, żeby umożliwić montaż na 
zakład na styku uszczelek rygla i słupa.

• Uszczelki rygli są geometrycznie uformowane w 
taki sposób, że tworzą one rynnę dla tworzącego 
się kondensatu. Ta rynna odprowadza wodę na za-
chodzącym styku rygla do słupa.

Informacje na temat montażu

Uszczelki  - dach

• W obrębie rygla uszczelki należy układać w sposób 
ciągły.

• Wszystkie styki uszczelek należy uszczelnić. Przed 
włożeniem uszczelek rygli zalecamy posmarowanie 
całej powierzchni przylegania i boków systemową 
masą do połączeń. Zbyt grube warstwy nałożonej 
pasty nie mogą w żadnym razie powodować nierów-
ności na powierzchni ułożenia szyby.

SR_1.2_014.dwg

1.2
5

Styki uszczelek 
należy uszczelnić

1

3 2
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Stabalux SR

SR_1.2_015.dwg

Uszczelki  - dach

Montaż uszczelki zewnętrznej w przeszkle-
niach dachowych

• Zasada układania odpowiada w istocie tej, która 
obowiązuje dla przeszkleń pionowych. Uszczelki 
dzielone jak np. GD 1932 nie nadają się do uszczel-
niania rygli w dachu. W słupie montaż uszczelek 
dzielonych jest możliwy tylko w połączeniu z izola-
torem. Należy przy tym uwzględnić konkretną sytu-
ację montażową i sprawdzić szczelność.

• Dla styku krzyżowego zalecamy montaż naszych 
samoprzylepnych płytek uszczelniających ze stali 
nierdzewnej z powłoką butylową Z 0601 dla syste-
mu 60 i Z 0501 dla systemu 50. Płytki uszczelnia-
jące mają szerokość 35 mm i przykleja się je do 
krawędzi szyb równolegle do osi słupa.

• Taśmy butylowe nie nadają się do użycia w roli 
ciągłej taśmy uszczelniającej pomiędzy szybą a 
uszczelką zewnętrzną.

• Zewnętrzne uszczelki słupów układa się w sposób 
ciągły, uszczelki rygli układa się na styk.

• Styki uszczelek należy wpasować tak, aby płasko 
przylegały do siebie z lekką nadwyżką wymiarową. 
Należy przy tym uwzględnić konkretną sytuację 
projektową.

Uwaga:
• Poziome listwy dociskowe utrudniają swobodny od-

pływ wody deszczowej i zanieczyszczeń.
• Listwy dociskowe lub górne listwy osłonowe o sko-

śnych bokach ograniczają gromadzenie się wody 
przed listwą dociskową.

• W celu lepszego odprowadzania wody listwy do-
ciskowe rygli w obszarze styku należy skrócić o 
5 mm. Styki uszczelek należy natomiast wpasować 
tak, aby płasko przylegały do siebie z lekką nadwyż-
ką wymiarową. Otwarte końce listew dociskowych 
rygli (listwy dociskowe dolne lub listwy dociskowe) 
należy uszczelnić.

Informacje na temat montażu

1.2
5

Detal: Płytki uszczelniające  Z 0501 = 35 x 40 mm
   Z 0601 = 35 x 50 mm

Uwaga:  Płytki uszczelniające należy nakleić w
 osi rygla!

W przypadku osadzenia szyby na głębokość 15 mm pierwsze moco-
wanie na wkręty listwy dociskowej rygla zaczyna się 30 mm od krańca 
listwy dociskowej.
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Stabalux SR

Montaż uszczelki zewnętrznej w przeszkle-
niach dachowych o nachyleniu od 2°

• Zasada układania odpowiada w istocie tej, która 
obowiązuje dla przeszkleń pionowych. Uszczelki 
dzielone w obszarze dachu, np.  GD 1932 w strefie 
słupów mogą być użyte tylko w połączeniu z izola-
torem. Należy przy tym uwzględnić konkretną sytu-
ację montażową i sprawdzić szczelność.

• Aby zapewnić swobodny odpływ wody deszczowej 
i zanieczyszczeń z dachu o nachyleniu od 2°, zale-
camy rezygnację z listew dociskowych w ryglach.

• Zamiast tego przestrzenie wręgu należy uszczelnić 
silikonem odpornym na warunki atmosferyczne.

• Wykonanie zewnętrznej warstwy uszczelniającej w 
obszarze słupa odbywa się analogicznie do konwen-
cjonalnej konstrukcji dachu o nachyleniu do 15°.

• W punkcie szczytowym lub w obszarze kalenicy 
przeszklenia pochyłego także w ryglach zaleca się 
montaż zewnętrznej warstwy uszczelniającej z li-
stwami dociskowymi.

• Do uszczelnienia kanału wentylacyjno-odwadnia-
jącego rygli można stosować tylko atestowane 
uszczelnienia.

• Należy przestrzegać wszystkich uwag producenta, 
a wykonanie fug powierzać przeszkolonemu perso-
nelowi. Zaleca się wynajęcie licencjonowanej i cer-
tyfikowanej firmy specjalistycznej. W uzupełnieniu 
odsyłamy do norm DIN 52460 oraz kart IVD (Indu-
strieverband für Dichtstoffe).

Informacja dla wszystkich konstrukcji 
dachów:

W przypadku zastosowania aluminiowych listew doci-
skowych w obszarze dachu ze względu na duże wahania 
temperatury należy uwzględnić współczynnik rozsze-
rzalności w odniesieniu do stosowanych długości. Sto-
sownie do tego należy szczególnie rozważyć użycie jed-
noczęściowych listew osłonowych w obszarze dachu. 
W takich przypadkach należy także zalecić wykonanie 
perforacji dla mocowania na wkręty listew osłonowych 

Informacje na temat montażu

o średnicy d = 9 mm.
W przypadku większych rozpiętości oraz przede wszyst-
kim przy słupach zaleca się stosowanie listew osłono-
wych. Istotnym jest, żeby niewykorzystane otwory na 
wkręty odpowiednio uszczelnić.
W miejscach styku materiałów o różnych współczynni-
kach rozszerzalności termicznej uwzględnić należy sto-
sowne przerwy dylatacyjnej.

Uszczelki  - dach 1.2
5

SR_1.2_015.dwg
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Stabalux SR

Montaż uszczelki zewnętrznej w przeszkle-
niach dachowych o nachyleniu do 2°

• Szczególnie ważna przy stosowaniu silikonu jest 
kompatybilność materiałów, w szczególności roz-
ważyć należy ewentualne niekorzystne interakcje 
między uszczelnieniem obwodowym szyby zespo-
lonej oraz uszczelnień w fasadach strukturalnych 
(bez listwy dociskowej). Szyby samoczyszczące 
wymagają szczególnej uwagi, a ich kompatybilność 
z uszczelnieniem silikonowym winna być potwier-
dzona przez producenta przeszklenia.

• Materiały uszczelniające i ramka dystansowa zesta-
wu szybowego muszą być odporne na promienio-
wanie UV. Należy uwzględnić przy tym nachylenie 
dachów. Dokładne informacje na temat odporności 
na promieniowanie UV powinny być zasięgnięte 
u dostawcy szyb. Silikonowa ramka dystansowa 
zestawu szybowego oferuje lepszą odporność na 
promieniowanie UV niż ramka na bazie polisulfidu. 

Rygiel przeszklenia pochyłego strukturalnego o na-
chyleniu min 2 st z uszczelnieniem silikonowym, 
wałkiem elastycznym i krążkiem dociskowym.

Rygiel przeszklenia pochyłego strukturalnego o na-
chyleniu min 2 st z uszczelnieniem silikonowym, izo-
latorem termicznym i krążkiem dociskowym.

Jej zaletą jest wysoka paroszczelność, co może być 
korzystne w przypadku bardziej lotnych wypełnień 
argonowych.Do uszczelnień mokrych aplikowanych 
na budowie zaleca się stosowanie wyrobów wyso-
koelastycznych odpornych na czynniki atmosfe-
ryczne oraz promieniowanie UV.

• Jeśli nie przewidziano mocowania mechaniczne-
go, to zaleca się stosować szklenie strukturalne 
na maksymalnie dwóch krawędziach. W przypadku 
szklenia strukturalnego na 4 krawędziach, zaleca 
się stosować systemowe krążki dociskowe.

• Krążki dociskowe wykonane są ze stali nierdzewnej 
z podkładką silikonową i przykręca się je w sposób 
analogiczny do listew dociskowych. Wykonanie za-
leży od wymiaru zestawu szybowego, podanego w 
obliczeniach statycznych szyby.

Informacje na temat montażu

1 Krążek dociskowy

2 Podkładka z silikonu

3 Silikonowa masa uszczelniająca / uszczelnienie wokół 

krążka dociskowego

4 Silikon odporny na warunki atmosferyczne

1
3

6

8

9

7

5.1

1
3

6

8

9

7

5.2

Uszczelki  - dach

5.1 Wałek elastyczny

5.2 Izolator

6 Szyba/ wypełnienie

7 Uszczelka wewnętrzna rygla 10 mm

8 Profil SR

9 Systemowe mocowanie na wkręty

SR_1.2_015.dwg
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Stabalux SR
Informacje na temat montażu

Montaż uszczelki zewnętrznej w przeszkle-
niach dachowych o nachyleniu od 2°

• Szerokość i wysokość fugi są w systemie Stabalux 
SR określone na b x h = 20 mm x 10 mm. Wymiary 
te należy zawsze sprawdzić przy doborze materiału 
uszczelniającego i ewentualnie dopasować. Z regu-
ły obowiązuje: b : h = 2 : 1 do 3,5: 1.

• Na materiał wypełniający nadają się wałki polietyle-
nowe lub izolatory Stabalux.

• Silikonową masę uszczelniającą należy zaaplikować 
przed ułożeniem uszczelek słupa i listew docisko-
wych.

• Po upływie podanego czasu utwardzania można 
wykonać uszczelnienie i mocowanie na wkręty w 
obszarze słupów. 

• Na koniec uszczelnia się styki słupów i rygli w ob-
szarze fug oraz krążki dociskowe.

• Przed zaaplikowaniem tej drugiej warstwy fuga w 
obszarze rygla musi być całkowicie utwardzona.

Rygiel z listwami dociskowymi

Rygiel z krążkiem dociskowym, 
Silikon odporny na warunki at-
mosferyczne i wałek elastyczny

Rygiel z krążkiem dociskowym, 
Silikon odporny na warunki 

atmosferyczne i izolator

Wykonanie fug zgodnie 
ze wskazówkami producenta!
Z reguły obowiązuje: 
b : h = 2 : 1 – 3,5: 1

Rygiel z silikonem 
i wałek elastyczny

Uszczelki  - dach

SR_1.2_015.dwg
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Stabalux SR

Etapy prac przy wykonaniu uszczelnienia z 
użyciem silikonu

• Sprawdzić silikonową masę uszczelniającą i ramkę 
dystansową zespołu szybowego lub inne powierzch-
nie styczne (np. panele) pod kątem wzajemnej tole-
rancji materiałów.

• Oczyścić powierzchnie przylegania materiału 
uszczelniającego zgodnie z zaleceniami producen-
ta z zanieczyszczeń po klejeniu ramki dystansowej.

• Wypełnienie fug zgodnie z ich wymiarami, jednak 
tylko przy użyciu niewchłaniających wody zamknię-
tokomórkowych profili polietylenowych (nie uszka-
dzających ramki dystansowej).

• Pozostała przestrzeń we wręgu szybowym musi być 
wystarczająco duża, aby możliwe było wyrównywa-
nie ciśnienia pary i aby zapewnić warstwę odprowa-
dzającą wodę.

• Czyszczenie powierzchni przylegania masy uszczel-
niającej i powierzchni przyległych z pozostałych za-
nieczyszczeń wg wskazówek producenta.

• Należy zwrócić szczególną uwagę na przyległe ele-
menty metalowe. Wykonanie podkładu malarskiego 
zgodnie ze wskazówkami producenta.

• Fugi wypełnić masą uszczelniająca bez pustych 
kawern i pęcherzy. W razie potrzeby przyległe ele-
menty okleić wcześniej taśmą klejącą.

• Fugi wygładzić w miarę możliwości bez użycia wody, 
za pomocą zaleconego przez producenta środka do 
wygładzania, z użyciem standardowych narzędzi. 
Taśmy klejące usunąć jeszcze w stanie płynnym.

• W przypadku łączonego użycia dwóch lub większej 
ilości reaktywnych materiałów uszczelniających, 
pierwszy z nich musi całkowicie stwardnieć, zanim 
można będzie zaaplikować drugi.

Informacje na temat montażu

Systemowe mocowanie na wkręty

Krążek dociskowy

Podkładka z silikonu

Silikon odporny na warunki atmosferyczne

Silikonowa masa uszczelniająca

Krokiew

Rygiel

Uszczelki  - dach

SR_1.2_015.dwg
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Stabalux SR

Głębokość osadzenia szyby i wspornik podszybowy

Informacje na temat montażu

Głębokość osadzenia szyby zespolonej

• Należy przestrzegać wytycznych producenta szyb.
• Głębokość osadzenia szyby wynosi z reguły 15 mm.
• Zwiększenie głębokości osadzenia szyby do 20 mm 

wpływa korzystnie na współczynnik przenikalności 
ciepła konstrukcji ramy Uf. 

• Należy przestrzegać specjalnych przepisów jak 
np. w przypadku przeszkleń ogniochronnych, oraz 
przepisów określonych w dopuszczeniach Urzędu 
Nadzoru Budowlanego.

Kanał wentylacyjno-

odwadniający

Głębokość osadzenia 

zestawu szybowego

1.2
6
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Stabalux SR

Głębokość osadzenia szyby i wspornik podszybowy

Informacje na temat montażu

Typy i dobór wsporników podszybowych 

Wsporniki podszybowe służą do przenoszenia obciążeń 
z masy szyb do konstrukcji. Dopuszczalne ciężary szyb 
zależą także od budowy szyb i od wybranego łączenia 
słupa z ryglem. Głębokość wsporników podszybowych 
zależy od budowy szyby. Dalsze informacje można zna-
leźć w rozdziale 9.

W systemie Stabalux SR rozróżniamy trzy różne typy i 
techniki mocowania wsporników podszybowych:

• Wsporniki podszybowe GH 5051 składające się z 
części górnej i dolnej są łączone na wkręty bezpo-
średnio z ryglami i umożliwiają szybki montaż przy 
minimalnym nakładzie pracy. Mocowania na wkręty 
określa dopuszczalne ciężary szyb. 

• Wkładane wsporniki podszybowe GH 0281 i GH 
0282 umieszcza się bezpośrednio w kanale mon-
tażowym profili SR i nie wymagają one żadnych dal-
szych materiałów montażowych. Dzięki liniowemu 
osadzeniu wspornika podszybowego możliwe jest 
przenoszenie obciążeń z zestawów szybowych o 
dużej masie.

• Zestawy szybowe o dużej masie wymagają podłoże-
nia spawanych wsporników podszybowych. W tym 
celu w kanale montażowym wbija się i wspawuje 
płaskie blachy o grubości t = 5 mm.

Montaż wsporników podszybowych

• Rozmieszczenie wsporników podszybowych oraz 
podkładanie klocków wykonuje się zgodnie z wy-
tycznymi producenta szyb.

• Przenoszenie obciążeń wynikających z ciężaru 
własnego zestawu szybowego odbywa się poprzez 
wsporniki podszybowe, zamocowane do rygli po-
przecznych.

• Wsporniki podszybowe należy umieszczać w odstę-
pie 100 mm od końca rygla. Należy przy tym zwró-
cić uwagę, aby nie dochodziło do kolizji z wkrętami 
listwy dociskowej, znajdującymi się na końcu rygla. 

Klocki podszybowe

• Klocki podszybowe muszą wykazywać dobrą tole-
rancję z materiałem ramki dystansowej zestawu 
szybowego. 

• Powinny one wykazywać trwałą stabilność przy ob-
ciążeniu ściskającym, nośność oraz odporność na 
starzenie i oddziaływanie temperatury.

• Ważne jest, aby klocki zapewniały na całym obwo-
dzie wyrównywanie ciśnienia pary, nie utrudniały 
odpływu kondensatu i umożliwiały wyrównywanie 
uskoków krawędzi szyby oraz kompensowanie 
mniejszych tolerancji z konstrukcji.

• Jeśli długość wspornika podszybowego przekracza 
100 mm, w celu zapewnienia równomiernego roz-
kładu obciążeń ze strony szyb klocki należy ułożyć 
na całej długości wspornika podszybowego.

1.2
6

Rozmieszczenie wsporników podszybowych 
ok. 100 mm od końca rygla

Oś rygla

SR_1.2_018.dwg
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Wspornik podszybowy GH 5051 z
części dolnej i części górnej w zależ-
ności od grubości zestawu 
szybowego

Profil rygla

Wspornik podszybowy GH 5051,
np. część dolna GH 0262, głębokość 20mm
np. część górna GH 0268, głębokość 30 mm

Klocek podszybowy

Odstęp między osiami = 80 mm

uszczelka wewnętrzna

Wspornik podszybowy
Klocek podszybowy

SR_1.2_17.dwg

Wkręty w zależności od ciężaru
i grubość zestawu szybowego

Wkręty dokręcić tylko na tyle, aby 
uszczelka wewnętrzna nie uległa 
deformacji

Wspornik podszybowy GH 5051 – przykrę-
cany wspornik podszybowy, dwuczęściowy

1.2
6

1

2

Przekrój A-A Przekrój rygla

2

2 1
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Przyporządkowanie artykułów

Całk. grubość 
szyby tszyba (mm)

Wspornik podszybowy GH 5051;
dwuczęściowy

Wkręty

grubości uszczelki 
wewnętrznej 5 mm

grubości uszczelki 
wewnętrznej 10 mm

grubości uszczelki 
wewnętrznej 12 mm

Część dolna Część górna
Mocowanie 
na wkręty (A)

Mocowanie 
na wkręty (B)

Mocowanie 
na wkręty (A)

Mocowanie 
na wkręty (B)

Mocowanie 
na wkręty (A)

Mocowanie 
na wkręty (B)

1 8, 9
GH 0260,  
Głębokość 8mm

GH 0263,  
Głębokość 10mm

Z 0116, 
L = 30mm

Z 0119, 
L = 45mm

Z 0249, 
L = 35mm

Z 0253, 
L = 50mm

Z 0249, 
L = 35mm

Z 0253, 
L = 50mm

2 10, 11
GH 0260,  
Głębokość 8mm

Przykrój  
Głębokość 14mm

Z 0116, 
L = 30mm

Z 0119, 
L = 45mm

Z 0249, 
L = 35mm

Z 0253, 
L = 50mm

Z 0249, 
L = 35mm

Z 0253, 
L = 50mm

3 12, 13
GH 0260,  
Głębokość 8mm

Przykrój  
Głębokość 16mm

Z 0116, 
L = 30mm

Z 0119, 
L = 45mm

Z 0249,
L = 35mm

Z 0253, 
L = 50mm

Z 0249, 
L = 35mm

Z 0253, 
L = 50mm

4 14, 15
GH 0260,  
Głębokość 8mm

Przykrój  
Głębokość 18mm

Z 0116, 
L = 30mm

Z 0119, 
L = 45mm

Z 0249, 
L = 35mm

Z 0253, 
L = 50mm

Z 0249, 
L = 35mm

Z 0253, 
L = 50mm

5 16, 17, 18
GH 0260,  
Głębokość 8mm

GH 0264,  
Głębokość 20mm

Z 0116, 
L = 30mm

Z 0119, 
L = 45mm

Z 0249, 
L = 35mm

Z 0253,
 L = 50mm

Z 0249, 
L = 35mm

Z 0253, 
L = 50mm

6 19, 20
GH 0260,  
Głębokość 8mm

GH 0265,  
Głębokość 22 mm

Z 0116, 
L = 30mm

Z 0119, 
L = 45mm

Z 0249, 
L = 35mm

Z 0253, 
L = 50mm

Z 0249, 
L = 35mm

Z 0253, 
L = 50mm

7 21, 22
GH 0262,  
Głębokość 20mm

GH 0266,  
Głębokość 24mm

Z 0118, 
L = 40mm 

Z 0114, 
L = 55mm

Z 0119, 
L = 45mm

Z 0255, 
L = 60mm

Z 0119, 
L = 45mm

Z 0256, 
L = 65mm

8 23, 24, 25
GH 0262,  
Głębokość 20mm

GH 0267,  
Głębokość 26mm

Z 0118, 
L = 40mm

Z 0114, 
L = 55mm

Z 0119, 
L = 45mm

Z 0255,
L = 60mm

Z 0119, 
L = 45mm

Z 0256, 
L = 65mm

9 26, 27, 28, 29, 30
GH 0262,  
Głębokość 20mm

GH 0268,  
Głębokość 30mm

Z 0118, 
L = 40mm

Z 0114, 
L = 55mm

Z 0119, 
L = 45mm

Z 0255,
L = 60mm

Z 0119, 
L = 45mm

Z 0256,
L = 65mm

Całk. grubość 
szyby tszyba (mm)

Wspornik podszybowy GH 5051;
dwuczęściowy

Wkręty

grubości uszczelki wewnętrznej 10 mm
Część dolna Część górna Mocowanie na wkręty (A) Mocowanie na wkręty (B)

1 16, 17, 18 GH 0261, Głębokość 10mm GH 0263, Głębokość 10mm Z 0249, L = 35mm Z 0114, L = 55mm

2 19, 20 Przykrój, Głębokość 14mm Przykrój, Głębokość 12mm Z 0118, L = 40mm Z 0255, L = 60mm

3 21, 22 Przykrój, Głębokość 14mm Przykrój, Głębokość 14mm Z 0118, L = 40mm Z 0255, L = 60mm
4 23, 24, 25 Przykrój, Głębokość 14mm Przykrój, Głębokość 16mm Z 0118, L = 40mm Z 0255, L = 60mm
5 26, 27, 28 GH 0262, Głębokość 20mm GH 0264, Głębokość 20mm Z 0119, L = 45mm Z 0256, L = 65mm
6 29, 30 GH 0262, Głębokość 20mm GH 0265, Głębokość 22 mm Z 0119, L = 45mm Z 0256, L = 65mm
7 31, 32 GH 0262, Głębokość 20mm GH 0266, Głębokość 24mm Z 0119, L = 45mm Z 0256, L = 65mm

Tabela 1: 
GH 5051 | Przeszklenia pionowego

Tabela 2: 
GH 5051 | Przeszklenie pochyłe

W przypadku symetrycznego układu szyby można stosować szyby o maksymalnej grubości 20 mm.

Maksymalna mimośrodkowość nie może przekraczać e = 20 mm.

Powyżej tej granicy nie można określić obciążenia szkła.
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Przyporządkowanie artykułów

Wspornik podszybowy GH 5051 składający się z części 
dolnych GH 0260 i GH 0262 i części górnych GH 0263 
do GH 0268. Przyporządkowanie komponentów wspor-
nika podszybowego GH 5051 w zależności od różnych 
grubości zestawu szybowego podane jest dla fasad pio-
nowych w poniższej tabeli.

Mocowanie na wkręty

W zależności od ciężaru i grubości zestawu szybowego 
(patrz rozdział 9 Statyka) w przypadku łączenia na wkrę-
ty rozróżniamy dwa przypadki:

• Mocowanie na wkręty, część dolna w kanale 
montażowym
 - Wkręt  Z 0116 długość 30 mm dla GH 0260
 - Wkręt  Z 0118 długość 40 mm dla GH 0262

• Mocowanie na wkręty, część dolna w kanale 
montażowym plus przepust w ściance
 - Wkręt  Z 0119 długość 45 mm dla GH 0260
 - Wkręt  Z 0114 długość 55 mm dla GH 0262

W profilach SR należy nawiercić otwory Ø 5,0 mm.

1.2
6

1.2
6

Część dolna GH 5051

Część górna GH 5051

Mocowanie na wkręty
w kanale montażowym

Mocowanie na wkręty
w kanale montażowym

plus przepust 
w ściance

SR_1.2_17.dwg
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Wspornik podszybowy GH 0281 i GH 0282 - 
wspornik podszybowy wkładany

Głębokość wsporników podszybo-
wych dopasować do grubość zestawu 
szybowego

Wyciąć uszczelkę w obszarze przepu-
stu wspornika podszybowego i 
uszczelnić systemową masą do połą-
czeń Stabalux Anschlusspaste

SR_1.2_018.dwg

1

1

2

2

1.2
6

1.2
6

Profil rygla

Wspornik podszybowy

Klocek podszybowy

GH 0281, szerokość B = 100 mm

GH 0282, szerokość B = 150 mm

uszczelka wewnętrzna

Wspornik podszybowy
Klocek podszybowy

Przekrój A-A Przekrój rygla

2

2 1
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SR_1.2_018.dwg

Docinanie wsporników podszybowych

Dopuszczalne ciężary zestawów szybowych podane są 
w rozdziale 9. W zależności od grubości zestawu szybo-
wego głębokość wspornika podszybowego należy skró-
cić o wymiar “X“. 

T = głębokość podkładki podszybo-
wej 60 mm
D = wysokość uszczelki wewnętrz-
nej (np. 5 mm, 10mm lub 12 mm)
B = grubość zestawu szybowego

X = T - D - B

X = 60 - 5 - 28
X = 27 mm

Przykład:
Głębokość wspornika podszybowego 
T = 60 mm
Uszczelka wewnętrzna GD 6204 
D =   5 mm  
Szyba  6 / 16 /6 
B = 28 mm

G
H
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m
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Wspornik podszybowy spawany

SR_1.2_024.dwg

Szerokość B = 150 mm lub 200 mm

Głębokość wsporników podszybowych 
dopasować do
grubość zestawu szybowego

Spoinę wykonać w sposób możliwie jak 
najbardziej płaski
Wyciąć uszczelkę w obszarze przepustu
wspornika podszybowego i uszczelnić 
systemową masą do połączeń Stabalux 
Anschlusspaste

1

2

2 1

Profil rygla

uszczelka wewnętrzna

Wspornik podszybowy
Klocek podszybowy

Przekrój A-A Przekrój rygla

Wspornik podszybowy

Klocek podszybowy

2 1
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SR_1.2_024.dwg

Docinanie i rozmieszczanie
wsporników podszybowych

Głębokość wspornika podszybowego należy określić
odpowiednio do grubości zestawu szybowego.

T = głębokość wspornika podszybowego
T1 = grubość uszczelki wewnętrznej 
        (np. 5 mm, 10mm lub 12 mm)
T2 = grubość zestawu szybowego

T = 15 + T1 + T2

T = 15 + 5 +28
T = 48 mm

Przykład:
Głębokość montażu = 15 mm
Uszczelka wewnętrzna GD 6204 T1 = 5mm
Szyba 6 / 16 /6 T2 = 28 mm

Sz
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oś

ć 
B 

= 
15

0m
m
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B 
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Technika mocowania na wkręty

• Technologia kanałów montażowych systemu Sta-
balux SR umożliwia łatwe mocowanie elementów 
wypełniających. 

• Listwy dociskowe łączy się z profilem SR za pomo-
cą wkrętów systemowych Stabalux. Wkręty syste-
mowe Stabalux wykonane są ze stali nierdzewnej 
o numerze materiału 1.4301 zgodnie z DIN EN 
10088. Dla ułatwienia montażu wkręty pokryte są 
cynkową warstwą poślizgową.

• W zależności od wybranego rodzaju mocowania 
wkręty systemowe Stabalux dostępne są ze spe-
cjalnymi podkładkami uszczelniającymi ze stali 
nierdzewnej, z zawulkanizowaną uszczelką EPDM o 
grubości 4 mm.

• Dostępne są odpowiednie długości wkrętów dla 
wszystkich powszechnie stosowanych grubości ze-
stawów szybowych. Długość wkrętów ustala się na 
podstawie tabeli.

• Odstęp między wkrętami jest zmienny. Maksymalny 
odstęp może wynosić a = 250 mm.

• Odstęp między krawędziami wkrętów pierwszego 
mocowania powinien z reguły mieścić się w prze-
dziale 30 mm ≤ a ≤ 80 mm. Należy uwzględnić przy 
tym rozmieszczenie wsporników podszybowych.

• W śrubach listew dociskowych występują jedynie 
siły rozciągające. Odporność na obciążenia (gra-
niczna siła rozciągająca) atestowanego systemu 
jest określona przez ogólne dopuszczenie Urzędu 
Nadzoru Budowlanego o numerze Z-14.4-444.

• Mocowanie na wkręty wykonuje się za pomocą do-
stępnej w handlu wkrętarki z ogranicznikiem głębo-
kości. Gwarantuje to równomierny docisk. Ustawie-
nie ogranicznika głębokości dobrać w taki sposób, 
aby uzyskać ściśnięcie (skrócenie względne) pod-
kładki uszczelniającej o 1,5 - 1,8 mm.

• Alternatywnie można użyć wkrętarki z ustawianym 
momentem dokręcania. Wymagany moment dokrę-
cania wynosi od ok. 3 do 5 Nm. Na wartość wy-
maganego momentu dokręcania wpływa zmienny 
wpływ tarcia, wytrzymałości i grubości materiału 
profili SR. Dlatego zaleca się ustalenie ustawienia 
na próbce materiału i sprawdzenie ściśnięcia pod-
kładki uszczelniającej.

Osłonięte mocowania na wkręty

• Montaż ułatwi wybór nawierconych listew doci-
skowych (np. UL 5009 L, UL 6009 L, UL 8009 L, 
podłużny otwór 7 x 10 mm, a = 125 mm) z moco-
wanymi na klipsy górnymi listwami osłonowymi. W 
pozostałych listwach dociskowych należy wykonać 
okrągły otwór o średnicy d = 8 mm. Prawidłowo 
zamontowana listwa osłonowa powinna być ciasno 
zatrzaśnięta na listwie dociskowej.

Uwaga:

W przypadku zastosowania aluminiowych listew osłono-
wych na dachu, należy wziąć pod uwagę stosunkowo 
dużą rozszeżalność termiczną aluminium. W obszarze 
dachu należy zatem szczególnie rozważyć użycie jedno-
częściowych listew dociskowych. W takich przypadkach 
zaleca się także wykonanie otworów o średnicy d = 9 
mm po wkręty listew dociskowych.

Nieosłonięte mocowania na wkręty

• W listwach dociskowych należy nawiercić okrągły 
otwór o średnicy d = 8 mm.

Uwaga:

(patrz uwaga w punkcie "Osłonięte mocowania na wkrę-
ty")

Nieosłonięte wpuszczone mocowania na 
wkręty

• Przy wykonywaniu nieosłoniętego wpuszczonego 
mocowania na wkręty konieczne jest wywiercenie 
otworu wiertłem stopniowym. W dolnej części li-
stwy dociskowej należy nawiercić otwory o średni-
cy d = 7 mm. W górnej części listwy dociskowej do 
wpuszczenia główki wkręta konieczny jest otwór o 
średnicy d = 11 mm. Przy mocowaniu na wkręty za-
leca się montaż podkładki (podkładka poliamidowa, 
np. Z 0033).

1.2
7



S T A B A L U X 

Stabalux SR  Informacje na temat montażu 15.03.17 58

Stabalux SR

Mocowanie na wkręty

Informacje na temat montażu

Osłonięte mocowanie na wkręty
Wkręt systemowy Stabalux z łbem walcowym
d = 10 mm i podkładką uszczelniającą 4 mm

np. Z 0155

Prezentacja różnych typów wkrętów
Gwint ø 6,3 mm

Technika mocowania na wkręty

Obliczenie długości wkrętów 
dla DL 5073 / DL 6073

np. Z 0155 np. Z 0253
z Z 0033

np. Z 0205 dla 
profili SR ze stali 
nierdzewnej

Nieosłonięte mocowanie na wkręty
Wkręt systemowy Stabalux z łbem walcowym
d = 10 mm i podkładką uszczelniającą 4 mm

np. Z 0156

Nieosłonięte wpuszczane mocowanie na wkręty
Wkręt systemowy Stabalux z łbem walcowym

d = 10 mm dodatkowo z podkładką poliamidową
np. Z 0255 z Z 0033

Uwaga!

W przypadku specjalnej listwy dociskowej DL 5073/
DL 6073 formuła obliczania długości wkrętów jest 
następująca:

Grubość zestawu szybowego - 3 mm + uszczelka 
wewnętrzna (5, 10 lub 12 mm) + 20 mm

1.2
7

SR_1.2_021.dwg
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Obliczanie długości wkrętów

Prezentacja i numery artykułów przykładowo dla syste-
mu 60, w przypadku systemu 50 obliczanie odbywa się 
analogicznie.

1.2
7

SR_1.2_021.dwg



S T A B A L U X 

Stabalux SR  Informacje na temat montażu 15.03.17 60

Stabalux SR

Mocowanie na wkręty

Informacje na temat montażu

Wkręty systemowe do profili SR

1.2
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Wkręty z łbem walcowym ∅ 10 mm
o gnieździe sześciokątnym | z podkładką uszczelniającą

Z 0148 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  30 mm

Z 0149 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  35 mm

Z 0151 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  40 mm

Z 0152 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  45 mm

Z 0153 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  50 mm

Z 0154 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  55 mm

Z 0155 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  60 mm

Z 0156 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  65 mm

Z 0157 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  70 mm

Z 0158 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  75 mm

Z 0161 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  80 mm

Z 0162 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  85 mm

Z 0163 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  90 mm

Z 0164 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  95 mm

Z 0165 Wkręt z łbem walcowym 6,3x100 mm

Z 0166 Wkręt z łbem walcowym 6,3x120 mm

Wkręty z łbem walcowym ∅ 10 mm
o gnieździe sześciokątnym | z podkładką uszczelniającą

Z 0293 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  18 mm

Z 0247 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  25 mm

Z 0248 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  30 mm

Z 0249 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  35 mm

Z 0251 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  40 mm

Z 0252 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  45 mm

Z 0253 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  50 mm

Z 0254 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  55 mm

Z 0255 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  60 mm

Z 0256 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  65 mm

Z 0257 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  70 mm

Z 0258 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  75 mm

Z 0241 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  80 mm

Z 0242 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  85 mm

Z 0243 Wkręt z łbem walcowym 6,3x  90 mm

Z 0033 Podkładka poliamidowa ∅ 10 x 1,5 mm
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Stabalux SR

Płaska listwa dociskowa DL 5073 / 
DL 6073

Informacje na temat montażu

Sposób montażu listwy dociskowej 
DL 5073 / DL 6073

Zakładamy, że ta listwa dociskowa stosowana będzie z 
reguły w przypadku szyb osadzanych dwustronnie i przy-
krycia wpuszczonej główki wkręta. W takim przypadku 
należy zastosować wkręt z łbem walcowym o gnieździe 
sześciokątnym, np. Z 0253. W przypadku przykrycia za-
tyczką 2 mm Z 0089 otrzymujemy obliczeniową głębo-
kość wkręcania = 7,0 mm.

W zależności od dokładności wiercenia w konkretnym 
przypadku należy zdecydować, czy ta głębokość wyma-
ga nieznacznej korekty. Wciśniętej zatyczki osłonowej 
Z 0089 nie należy przyklejać, w razie potrzeby można 
podłożyć pod nią szpachlówkę.

Malowanie listwy dociskowej

Produkcja profili (wyciskanie aluminium) o różnym roz-
kładzie masy jest nadzwyczaj trudna. Możliwe jest zatem 
tworzenie się cieni w kierunku wzdłużnym. Wynikające 
stąd konieczne działania należy podjąć w uzgodnieniu z 
wykonawcą warstwy malarskiej.

Punkt skrzyżowania

Ze względu na skomplikowany kształt listew oraz tole-
rancje wymiarowe, wszystkie punkty styku listwa-listwa 
należy dodatkowo doszczelnić systemową masą do 
uszczelnień Stabalux-Anschlußpaste.

Wsporniki podszybowe/klocki

Przeszklenie należy ustawiać na podkładkach z tworzy-
wa sztucznego,  odpowiednich do grubości i ciężaru 
przeszklenia. Sposób podparcia winien być każdorazo-
wo skonsultowany z dostawcą przeszklenia. 
W celu osadzenia szyby zewnętrznej należy zamonto-
wać odpowiednio duży i wytrzymały na obciążenia klo-
cek, gwarantujący bezpieczne i prawidłowe przenosze-
nie obciążeń powstających pod wpływem ciężaru szyby.

1.2
8

SR_1.2_022.dwg

DL 6073 Zaślepka np. Z 0089
GD 6174 Wkręt np. Z 0253
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Stabalux SR

Izolatory

Informacje na temat montażu

• W przypadku stosowania izolatorów uzyskuje się 
znaczną redukcję przenikania ciepła. 

• Wysoce skuteczne izolatory posiadają  trwale trzy-
mający klej HOT-MELT. 

• W zależności od sytuacji montażowej izolator moż-
na przykleić bezpośrednio na listwie osłonowej/
listwie dolnej, lub można go włożyć do przestrzeni 
wręgu i następnie wcisnąć na pozycję listwą osło-
nową/listwą dolną.

Uwaga:

• Stosowanie izolatorów w przypadku użycia listew 
dociskowych DL 5073 / DL 6073 należy sprawdzić 
w konkretnym przypadku

• W połączeniu z izolatorami stosowane są za-
wsze 2-częściowe uszczelki zewnętrzne:  
przy głębokości osadzenia szyby 15 mm uszczelka 
zewnętrzna GD 1932 przy głębokości osadzenia 
szyby 20 mm uszczelka zewnętrzna   GD 1932.

Izolator Szerokość 
(= kanał wenty-

lacyjno-odwad-

niający)

Wysokość

Z 0605 izolator 20 / 42 20 mm 42 mm, od grubości zestawu 
szybowego 44 mm

Z 0606 izolator 20 / 26 20 mm 26 mm, od grubości zestawu 
szybowego 28 mm

Z 0607 izolator 30 / 42 30 mm 42 mm, od grubości zestawu 
szybowego 44 mm

Z 0608 izolator 30 / 26 30 mm 26 mm, od grubości zestawu 
szybowego 28 mm

1.2
9

SR_1.2_023.dwg

Przy montażu  izolatorów należy 

prawidłowo ułożyć wypust uszczelki rygla!
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Stabalux SR

Izolatory

Informacje na temat montażu

Przykłady:

1.2
9

SR_1.2_023.dwg

Z 0607
Izolator 30/42

Z 0608
Izolator 30/26

Z 0605
Izolator 20/42

Z 0606
Izolator 20/26

Z 0605
Izolator 20/42

GD 1932

GD 1932

GD 1932

GD 1932

GD 1932

GD 1932

Z 0606
Izolator 20/26
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Stabalux SR

Warianty osadzania szyb

Konstrukcja

Konstrukcja specjalna

Fasady w których postanowiono zrezygnować z piono-
wych lub poziomych listew dociskowych są konstrukcja-
mi specjalnymi.

Na kolejnych stronach podano minimalne zalecenia dla 
montażu fasad  w których zrezygnowano z pionowych 
lub poziomych listew dociskowych. Gwarancja np. na 
szczelność, trwałość i stateczność leży wyłącznie w ge-
stii wykonawcy.

Na podstawie naszych doświadczeń zalecamy podczas 
projektowania i wykonywania uwzględnienie w szczegól-
ności punktów opisanych m.in. na następnych stronach.

Konstrukcja słupowo-ryglowa
z listwami dociskowymi rygli  1)

1)  Możliwe są uszczelki z 1, 2 lub 3 war-
stwami

Przekrój A - A Przekrój C- C

Przekrój B - B Przekrój D - D

Konstrukcja słupowo-ryglowa
z listwami dociskowymi słupów 2)

2) Użycie uszczelki słupa z 
 1 warstwą w słupie i ryglu SR_1.3_001.dwg

Konstrukcja słupowo-ryglowa, 2-stronnie 
listwa dociskowa

1.3
1
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Stabalux SR
Konstrukcja

Rygiel - Konstrukcja Konstrukcja słupowa

SR_1.3_001.dwg

Warianty osadzania szyb

Paroszczelność

W przypadku tego rodzaju konstrukcji należy uwzględ-
nić, że niedostateczny docisk może wpływać na szczel-
ność w kierunku do wewnątrz. Istnieje zwiększone 
niebezpieczeństwo tworzenia się kondensatu w prze-
strzeni wręgu.

Pionowe listwy dociskowe

Wsporniki podszybowe należy ułożyć pod zewnętrzną 
szybę i uszczelnić.

Poziome listwy dociskowe

Wentylacja i odprowadzania kondensatu odbywają się 
przez nacięcie dolnych warg uszczelki zewnętrznej w 
środku pola lub w punktach leżących w jednej trzeciej 
długości.

Konstrukcja ryglowa, konstrukcja słupowa, 
2-stronnie listwa osłonowa

1.3
1

Przekrój A - A Przekrój C- C

Przekrój B - B Przekrój D - D
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Stabalux SR
Konstrukcja

Wymogi względem konstrukcji

1 Paroszczelność

Uszczelnienia fasad specjalnych, ze względu na brak 
listwy dociskowej, wymagają szczególnej uwagi. Pamię-
tać należy, że uszczelnienie musi posiadać odpowiednią 
wytrzymałość mechaniczną, odporność na promienio-
wanie UV, odpowiednią elastyczność oraz paroszczel-
ność. Miejscem szczególnie trudnym do prawidłowego 
wykonania w tego typu fasadach są miejsca skrzyżowa-
nia uszczelnień. 

2 Wentylacja kanału wentylacyjno-odwad-
niającego, wyrównywanie ciśnienia pary 
i odprowadzanie kondensatu

Sposób montażu szyb w fasadach specjalnych bardzo 
często ogranicza wentylację przestrzeni wręgu, co może 
powodować że skondensowana para wodna nie będzie 
miała możliwości ujścia. W związku z tym za każdym 
razem należy rozważyć uwzględnienie otworów wenty-
lacyjnych w fugach zewnętrznych. Otwór wentylacyjny 
powinien być odpowiednio osłonięty żeby uniemożliwić 
penetrację deszczu do środka przestrzeni międzywrę-
gowej. Aby umożliwić wentylację poziomych przestrzeni 
wręgów, zalecamy zamontowanie odpowiedniego ele-
mentu z przestrzenią wentylacyjną w linii prostopadłej. 
Alternatywnie istnieje także możliwość wentylacji przez 
zewnętrzna fugę.

3 Zabezpieczenie przed oddziaływaniem 
czynników atmosferycznych

Uszczelnienia w fasadach specjalnych wymagają dodat-
kowej uwagi. Miejscem szczególnie wymagającym są 
skrzyżowania wypełnień silikonowych oraz miejsca sty-
ku silikonu z uszczelkami Stabalux. Należy zaznaczyć, że 
uszczelki Stabalux nie tworzą trwałych połączeń z po-
wszechnie stosowanymi silikonami, a trwałą szczelność 
można uzyskać tylko przez docisk mechaniczny.
Tutaj należy jeszcze zaznaczyć, że nasze uszczelki profi-
lowe nie tworzą trwałego połączenia z powszechnie sto-
sowanymi silikonowymi materiałami uszczelniającymi. 
Uszczelnienie w miejscach stycznych można uzyskać 
tylko przez trwały docisk.

4 Wytrzymałość mechaniczna mocowania 
na wkręty

Należy zwrócić uwagę na dobór wkrętów i odpowied-
nich wymiarach. Przy zredukowanym osadzeniu należy 
szczególnie uwzględnić oddziaływanie siły ssącej wia-
tru. Dane dotyczące wymiarowania mocowań na wkręty 
Stabalux znajdziecie Państwo w punkcie 3 naszego do-
puszczenia nr Z-14.4-444 (profil SR) i Z-14.4.445 (kanał 
montażowy).

5 Przenoszenie obciążeń z ciężaru wła-
snego zestawu szybowego

W fasadach specjalnych przenoszenie ciężaru własnego 
szyb na konstrukcję nośną może być utrudnione. W fa-
sadach w których zrezygnowano z rygla nośnego ciężar 
szyby musi być przeniesiony bezpośrednio na słupy. Od-
bywa się to za pomocą specjalnych wsporników konso-
lowych mocowanych do słupów.

6 Wymiary szyb

Należy pamiętać, że w fasadach specjalnych szyba naj-
częściej nie będzie osadzona tak silnie jak w konstruk-
cjach typowych. Firma Stabalux pragnie zwrócić uwagę, 
że pełną odporność na ssanie wiatru lub wypadnięcie 
zestawu szybowego zapewnić może jedynie zastosowa-
nie listew dociskowych przynajmniej w jednej płaszczyź-
nie.

7 Wzajemna tolerancja materiałów

Uszczelki i silikony stosowane do fasad szklanych mogą 
być niekompatybilne z innymi materiałami uszczelniają-
cymi występującymi w fasadzie i wywoływać niekorzyst-
ne interakcje między nimi. Sytuacja taka może mieć w 
szczególności miejsce w przypadku kontaktu między 
nieodpowiednim silikonem  i obwodowym uszczelnie-
niem zestawu szybowego oraz nieodpowiednim siliko-
nem i systemowymi uszczelkami Stabalux. W związku z 
tym, do prac fasadowych powinno się stosować jedynie 
markowe silikony wyraźnie dopuszczone przez produ-
centa do prac fasadowych. Możliwość ich stosowania 
potwierdza zwykle producent silikonu.

Warianty osadzania szyb 1.3
1
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Stabalux SR

Przekroje systemu

Konstrukcja

1.3
2

SR_1.3_002.dwg

1 Przeszklenie pionowe, słup, osłonięte 

mocowanie na wkręty 

2 Przeszklenie pionowe, rygiel, nieosło-

nięte mocowanie na wkręty 

3 Structural Glazing (np. Steindl) mo-

cowania za pomocą uchwytu ze stali 

nierdzewnej 

4 Przeszklenie pionowe, rygiel, nieosło-

nięte, wpuszczone mocowanie na 

wkręty 

5 Przeszklenie pionowe, rygiel, osło-

nięte mocowanie na wkręty, listwa 

dociskowa dolna ze stali nierdzewnej, 

uszczelki ognioodporne 

6 Przeszklenie pionowe, rygiel, nieosło-

nięte mocowanie na wkręty, listwa do-

ciskowa ze stali nierdzewnej, uszczelki 

ognioodporne 

7 Przeszklenie pochyłe, słup, osłonięte 

mocowanie na wkręty 

8 Przeszklenie pochyłe, rygiel, nieosło-

nięte mocowanie na wkręty

1 2

3 4

5 6

7 8

Przykłady:
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Stabalux SR
Konstrukcja

Szczegóły systemu

Wykonanie naroży fasady 

W miejscach wzmożonej ucieczki ciepła, takich np. jak 
naroża fasady należy zwrócić szczególną uwagę na za-
pewnienie odpowiedniej izolacyjności termicznej. Jest 
to ważne z tego względu, że naroża są szczególnie na-
rażone na wzmożoną ucieczkę ciepła i wykraplanie się 
pary wodnej. Obliczenia strumienia cieplnego dostarczą 
informacji o rzeczywistych stratach ciepła.

Profil słupa narożnego SR 9090 nadaje się dla fi-
ligranowych przeszkleń narożnych i pozostałych 
obszarów z przeszkleniem wykonanym pod kątem 
prostym. W przypadku łączenia profili SR ze słupami 
narożnymi należy pamiętać także o paroszczelnym 
wykonaniu naroża.

Naroże zewnętrzne

Naroże wewnętrzne

Naroże zewnętrzne

1.3
3

SR_1.3_003.dwg

SR_1.3_005.dwg

Rygiel z RHT
do SR 60130-D
tylko z głębokością 
montażową 40 mm!

Rygiel z RHT
do SR 60130-D tylko z głębokością 
montażową 40 mm!

ewentualne uszczelnienie

SR_1.3_004.dwg
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Stabalux SR

Szczegóły systemu

Fasada wielokątna

Specjalne uszczelki pozwalają na wielokątny układ słu-
pów fasadowych. W przypadku wypukłych powierzchni 
szklanych można wybrać dowolny kąt między 3° a 15°. 
W przypadku powierzchni wklęsłych kąt wynosi między 
3° a 10°.

SR_1.3_006.dwg

możliwe jest łączenie 
rygli na wkręty
z RHT 9110 (system 60)

Fasady w systemie 50mm mogą nie być odpowied-
nie dla bardzo małych promieni łuków, ze względu 
na brak wystarczającej ilości miejsca we wręgu. 
Za każdym razem w przypadku fasad wielokątnych 
o małych promieniach należy upewnić się, że fasa-
dę będzie dało się wybudować. 

Zastosowanie od systemu 60

UWAGA:
Przestrzegać wymaganej minimalnej głębokości 
osadzania szyb!

Obliczanie długości wkrętów przy 
uwzględnieniu kąta

Konstrukcja

1.3
3



S T A B A L U X 

Stabalux SR  Konstrukcja 15.03.17 70

Stabalux SR
Konstrukcja

Szczegóły systemu

Okap połączony z dachem szklanym

• W zależności od układu rygli, sposobu odwodnie-
nia połaci dachowej oraz rodzaju listwy osłonowej 
istnieją różne sposoby wykonania stylku dachu z 
fasadą. 

• Przy wszystkich wykonaniach należy pamiętać o 
konsekwentnym odprowadzaniu kondensatu i wil-
goci przy okapie.

Wykonanie z szybami kaskadowymi

• W przypadku wykonania z szybami kaskadowymi 
należy pamiętać o wyborze ramki dystansowej ze-
stawu szybowego odpornej na działanie promienio-
wania UV. Te systemy ramek dystansowych, wyko-
nane przeważnie na bazie silikonu, ze względu na 
ich ograniczoną gazoszczelność mogą nie uzyski-
wać wysokich wartości izolacyjności akustycznej i 
cieplnej, jakie uzyskują systemy tradycyjne lub wy-

Przykład 1: 

Wykonanie z szybami kaskadowymi

magają one dodatkowych konstrukcji uszczelniają-
cych w obszarze brzegowym. 

• Nasze obliczenia termiczne pokazują, że na szy-
bach kaskadowych w porównaniu do przykrytych 
krawędzi szyb występuje nieco niekorzystne prze-
sunięcie izotermów.

• Szyby kaskadowe muszą być zwymiarowane także 
pod względem statycznym w sposób odpowiedni 
do ich zredukowanego mocowania, tak aby wytrzy-
mały działanie siły ssącej wiatru. 

• Występującym dodatkowo obciążeniom termicz-
nym szyb kaskadowych należałoby zaradzić po-
przez użycie szkła hartowanego (TVG, ESG) w szy-
bach zewnętrznych.

• W przypadku minimalnych pochyleń dachu lepszym 
rozwiązaniem jest szyba kaskadowa, ponieważ za-
pewnia ona nieutrudniony odpływ wody przy oka-
pie.

1.3
3

SR_1.3_007.dwg
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Stabalux SR
Konstrukcja

Łączenie dachu z fasadą pionową. 
 
Wariant z listwami dociskowymi.

• Poziome listwy dociskowe utrudniają swobodny od-
pływ wody deszczowej i zanieczyszczeń. 

• Listwy dociskowe o skośnych bokach ograniczają 
gromadzenie się wody przed listwą dociskową. 

• Na dachu szklanym także zewnętrzną warstwę 
uszczelniającą należy wykonać w sposób ściśle 
szczelny. 

• W połączeniu z naszymi systemami uszczelnień 
styków z laminowanych butylem płytek ze stali 
nierdzewnej pokrycie szklane z czterostronnym 
przykryciem listwami dociskowymi uzyskuje wysoki 
standard bezpieczeństwa. 

• Należy pamiętać o zapewnieniu ciągłej wewnętrz-
nej warstwy uszczelnienia, gwarantującej pewne 
odprowadzanie kondensatu. 

• W celu lepszego odprowadzania wody i umożliwie-
nia wydłużenia w przypadku dużej absorpcji ciepła 
listwy osłonowe rygli należy skrócić w obszarze sty-
ku o 5mm. Styki uszczelek należy natomiast wpa-
sować tak, aby płasko przylegały do siebie z lekką 
nadwyżką wymiarową. Otwarte końce listew doci-
skowych rygli należy uszczelnić.

Uwaga: 

Ze względu na podwyższone obciążenie termiczne w da-
chu w przypadku większych długości systemu, przede 
wszystkim przy krokwiach, przy wyborze listew docisko-
wych zalecamy zastosowanie osłoniętych mocowań na 
wkręty. Niewykorzystane otwory w listwie dolnej należy 
uszczelnić.

Szczegóły systemu

Przykład 2: 

Wykonanie z poprowadzonymi listwami 
dociskowymi

1.3
3

SR_1.3_008.dwg
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Stabalux SR
Konstrukcja

Szczegóły systemu

Okap połączony z dachem szklanym 
Wykonanie z rynną

• Rynnę należy osadzić w sposób stabilny, tak żeby 
nie występowały deformacje pod wpływem groma-
dzącego się śniegu i lodu. Istotnym jest także, żeby 
obciążenia z rynny nie były przekazywane na prze-
szklenie, gdyż grozi to jego uszkodzeniem. 

• Przelewająca się woda nie może dostać się do 
konstrukcji. Oprócz poprowadzonej na zewnątrz 
uszczelki krokwiowej o kształcie rynienki, do od-
prowadzania kondensatu służy także paroizolacja, 
ułożona na foliowanej prowadnicy blaszanej.

Przykład 3: 

Wykonanie z rynną deszczową

1.3
3

SR_1.3_009.dwg
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Stabalux SR
Konstrukcja

Szczegóły systemu

Wykonanie kalenicy 

• Przy wykonywaniu kalenicy należy pamiętać, aby  
listwy dociskowe krokwi podciągnąć pod kalenicę.

1.3
3

SR_1.3_010.dwg
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Stabalux SR

Połączenie z budynkiem

Konstrukcja

Folie do połączeń z budynkiem

• Połączenie przeszklenia z bryłą budynku wymaga 
konstrukcji przemyślanej pod wieloma względami. 

• Szkody spowodowane wilgocią występują także 
wówczas, jeśli w istniejących mostkach termicz-
nych kondensuje wilgoć z pomieszczeń budynku.

• Należy unikać mostków termicznych, należy też za-
pobiegać zjawisku wnikania ciepłego powietrza z 
pomieszczeń zbyt głęboko do konstrukcji wzgl. w 
głąb bryły budynku. 

• Konieczne paroizolacje w formie paroszczelnych 
folii budowlanych należy zamontować w możliwie 
maksymalnym zakresie wewnątrz budynku. Dzię-
ki temu unikniemy zawilgocenia konstrukcji przez 
kondensat pochodzący z powietrza pomieszczeń. 

• Kolejna folia jako uszczelnienie przeciwdeszczowe 
musi być koniecznie paroprzepuszczalna. Tylko je-
śli folia ta posiada współczynnik paroizolacyjności 
μ wynoszący maksymalnie μ = 3000, należy zapew-
nić suchą konstrukcję w strefie przejściowej.

1.3
4
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Połączenie z budynkiem

Konstrukcja

Dolna część fasady

• Kontrolowane odprowadzanie wody z przestrzeni 
wręgów jest zagwarantowane tylko wówczas, jeśli 
warstwy uszczelnienia zachodzą na siebie w  spo-
sób uniemożliwiający przedostawanie się  wilgoci 
pod uszczelki wzgl. folie.

• Folię jako izolację przeciwwilgociową poprowadzić 
pod uszczelkę rygla i przykleić do konstrukcji sta-
lowej. Zgodnie z DIN 18195 uszczelnienie należy 
poprowadzić co najmniej 150 mm nad warstwą od-
prowadzającą wodę.

Przykład 1:  
 
Mocowanie słupa pośredniego do czoła 
płyty

Odprowadzanie wody z dolnej części fasady odbywa się przez wy-
pust uszczelki rygla do przodu na zewnątrz. W takim przypadku w 
obszarze słupa u dołu fasady nie należy nacinać wypustu uszczelki 
rygla. W przypadku słupa skrajnego należy zwrócić uwagę na prawi-

dłowe poprowadzenie uszczelki (uszczelka rygla ciągła, do punktu 
końcowego) i konstrukcyjne wykonanie warstwy  odprowadzającej 
wodę.

• Folię skleić z izolacją przeciwwilgociową budynku 
zgodnie z wymogami normy DIN 18195.

1.3
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Połączenie z budynkiem

Dolna część fasady

• Wentylacja kanału wentylacyjno-odwadniającego  
odbywa się przez otwarte końce pionowych listew 
dociskowych.

• Należy pamiętać o paroszczelnym wykonaniu połą-
czenia.

• Mocowanie słupów musi być wystarczająco zwy-
miarowane pod względem statycznym. Należy za-
chować wymagane odstępy między osiami i krawę-
dziami podczas kotwienia płyt  fundamentowych 
oraz w bryle budynku.

Przykład 2:  
 
Mocowanie słupa pośredniego do czoła 
płyty

W przypadku wypustu uszczelki rygla przerwanego w węźle należy 
przerwać w węźle także listwę wypełniającą.

1.3
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SR_1.3_012.dwg
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Połączenie z budynkiem

Dolna część fasady

• Izolację cieplną w obszarze połączeń należy wyko-
nać w taki sposób, aby uniknąć mostków termicz-
nych.

• Części stalowe należy w odpowiedni sposób zabez-
pieczyć przed korozją także w ukrytych obszarach 
zabudowy.

• Osłony blaszane, chroniące przed wpływem warun-
ków atmosferycznych należy wykonać w sposób 
odpowiedni do wymogów budowlanych. Należy 
zwrócić uwagę na wystarczającą wentylację tylnej 
części konstrukcji.

Przykład 3:  
 
Mocowanie słupa pośredniego do czoła 
płyty

1.3
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Mocowanie do płyty stropowej

• W zależności od wymogów budowlanych słupy wy-
konuje się w sposób ciągły jako dźwigary wielopo-
łaciowe lub rozdzielone wg kondygnacji. 

• Powodami rozdzielenia słupów wg kondygnacji 
mogą być np. osiadanie budynku, ochrona przeciw-
pożarowa, izolacja dźwiękowa, etc. 

• Jeśli styk podziału zostanie wykorzystany do kom-
pensowania rozszerzalności, należy oprócz ko-
niecznych stopni swobody słupów pamiętać także 
o możliwościach przesuwania się zabudowanych 
elementów. 

• Sposób zamocowania słupów powinien być okre-

Połączenie z budynkiem

ślony przez projektanata konstrukcji.
• Dzięki zastosowaniu słupów wieloprzęsłowych 

możliwe jest znaczne ograniczenie ugięć lub, przy 
zachowaniu ugięć na takim samym poziomie,  moż-
liwe jest znaczne "odchudzenie" konstrukcji nośnej 
fasady. Ugięcia spowodowane oddziaływaniem sił 
poziomych są mniejsze. Konieczny moment bez-
władności zmniejsza się np. w przypadku dźwigara 
2-połaciowego o takich samych długościach połaci 
w porównaniu do dźwigara 1-połaciowego o współ-
czynnik 0,415. Należy jednak zawsze zbadać stan 
naprężeń i stabilność.

Przykład:  
 
Słup rozdzielony wg kondygnacji

Detal zamocowania słupów w układzie jednoprzęsło-
wym

1.3
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Połączenie ze stropem

• Połączenie fasady z bryłą budynku powinno być wy-
konane w taki sposób, żeby ewentualne naprężenia 
od osiadania budynku lub ugięć stropów nie były 
przenoszone na konstrukcję fasady. 

• Oprócz uwarunkowanej temperaturą rozszerzal-
ności liniowej fasady należy uwzględnić wszystkie 
rozszerzenia liniowe i ruchy stycznych elementów 
konstrukcyjnych. 

• Należy uniemożliwić dodatkowe obciążenia przez 
odpowiednie skrępowanie elementów.

Połączenie z budynkiem 1.3
4

SR_1.3_015.dwg
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Połączenie fasady z attyką

Połączenie z budynkiem 1.3
4
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Połączenie z okapem budynku

• To połączenie można stosować do przeszklonych 
dachów skośnych. Mogą to być dachy dwuspadko-
we, dachy jednospadkowe, piramidowe lub dachy 
walcowe.

Połączenie z budynkiem 1.3
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Połączenie kalenicy ze ścianą

• Przy wykonywaniu połączeń kalenicy należy zwrócić 
szczególną uwagę na paroszczelność. Ciepłe po-
wietrze o wysokiej wilgotności w przypadku niesz-
czelnego wykonania wewnętrznej warstwy uszczel-
nienia przedostaje się do stref zimniejszych i może 
powodować zawilgocenia konstrukcji łączenia i tym 
samym może być przyczyną szkód budowlanych. 

• Po zewnętrznej stronie w obszarze styku należy 
koniecznie zamontować uszczelnienia styków z la-
minowanych butylem płytek ze stali nierdzewnej (Z 
0501, Z 0601). 

Połączenie z budynkiem 1.3
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Poziome połączenie ściany z komplekso-
wym systemem izolacji cieplnej

Połączenie z budynkiem 1.3
4

SR_1.3_019.dwg



S T A B A L U X 

Stabalux SR  Konstrukcja 15.03.17 84

Stabalux SR
Konstrukcja

Montaż okien i drzwi

Fasady słupowo-ryglowe i dachy szklane firmy Stabalux 
są neutralne pod względem doboru stosowanej stolarki. 
Można montować wszystkie powszechnie stosowane 
systemy okienne i drzwiowe ze stali, aluminium, drewna 
lub tworzywa sztucznego. Profile ościeżnic producen-
tów okien i drzwi należy dobierać w sposób odpowiedni 
do wybranej grubości zestawu szybowego. Jeśli nie ma 
dostępnych profili z odpowiednim wręgiem, można za-
stosować alternatywne mocowania zgodnie z poniższy-
mi przykładami. Okna osadzane są w fasadzie podobnie 
jak elementy szybowe na wspornikach podszybowych, 
klockowane i dodatkowo zabezpieczane przed obsunię-
ciem.

Okno przekrój rygla
System: HUECK
Seria Lambda WS 075 IS

Okno przekrój słupa
System: HUECK
Seria Lambda WS 075 IS

1.3
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Montaż okien i drzwi 1.3
5

SR_1.3_021.dwg

Okno  przekrój słupa
System: HUECK
Seria Lambda WS075

Okno przekrój rygla
System: HUECK
Seria Lambda WS075
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Stabalux SR

SR_1.3_022.dwg

Konstrukcja

1.3
5

Montaż okien i drzwi

Drzwi zewnętrzne przekrój słupa
System: HUECK
Seria Lambda DS 075

Drzwi zewnętrzne  przekrój rygla
System: HUECK
Seria Lambda DS 075
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1.3
5

Montaż okien i drzwi

Drzwi wewnętrzne  przekrój słupa
System: HUECK
Seria Lambda DS 075

Drzwi wewnętrzne  przekrój rygla
System: HUECK
Seria Lambda DS 075

SR_1.3_023.dwg
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1.3
5

Montaż okien i drzwi

SR_1.3_024.dwg

Okno przekrój słupa
System: HUECK
Seria Lambda 110

Okno przekrój rygla
System: HUECK
Seria Lambda 110
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1.3
5

Montaż okien i drzwi

SR_1.3_025.dwg

Okno przekrój słupa
System: HUECK
Seria Volato M

Okno przekrój rygla
System: HUECK
Seria Volato M
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1.3
5

Montaż okien i drzwi

Okno dachowe w równej linii z powierzchnią
System: HUECK
Seria: 85E

Połączenie górne

Połączenie dolne

Napęd odpowiedni
do danych systemu

SR_1.3_026.dwg
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1.3
5

Montaż okien i drzwi

Okno - przekrój słupa
System: Hahn
Seria: Okno lamelowe S9 iVt-05

Okno - przekroje rygla
System: Hahn
Seria: Okno lamelowe S9 iVt-05

SR_1.3_027.dwg


