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Montaż okien
metodą MOWO
MOWO jest kompleksowym systemem umożliwiającym osadzenie
stolarki okiennej i drzwiowej w warstwie izolacji budynku.
Montaż w tej technologii wykonuje się bez użycia dodatkowych
konsoli nośnych, wsporników, kotew i pianek PU.
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E

lementy wchodzące w skład zestawu
MOWO (profile instalacyjne PR007,
PR009 stanowiące element nośny, klin
izolacyjny PR008 stanowiący element docieplający, klej szybkowiążący SP340, taśmy rozprężne Trio+ i Eco stanowiące uszczelnienie
termiczne i przeciwwilgociowe oraz podkład
gruntujący) zapewniają kompletne i prawidłowe wykonanie zarówno mechanicznego montażu, jak i uszczelnienia.
Okno wstawia się do ramy wykonanej
z elementów pakietu i zamocowanej do

muru za pomocą kleju SP 340 oraz łączników mocujących (wkręty, dyble) dobranych
w zależności od materiału z jakiego wykonana jest ściana budynku. Stolarka osadzana
w konstrukcji MOWO praktycznie nie podlega poziomowaniu, ponieważ to elementy
systemu MOWO instalowane są z zachowaniem odpowiednich poziomów i geometrii.
Okna wystarczy umieścić na profilu instalacyjnym, ustawić pion i zamocować za pomocą dedykowanych przez system wkrętów.
Odpowiednią szczelność zapewnia taśma

Illbruck Trio+, posiadająca 3 funkcje uszczelniające: paraizolację, izolację termiczną oraz
wodoszczelność.
Jako że o samym systemie napisano już
dużo, w artykule tym prześledzimy krok po
kroku wykorzystanie tego systemu w praktyce. W Tczewie odbył się montaż okien Vetrex
(V90+) metodą MOWO w prywatnym domu
jednorodzinnym. Wykonania montażu podjęła
się ekipa z Autoryzowanego Salonu Sprzedaży Vetrex – WINDMAR. Oto zapis działaś z jej
perspektywy.
Przygotowanie ościeży do montażu
Montaż metodą MOWO wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni ścian, do
których mocowane będą kolejne elementy zestawu. Przed przystąpieniem do prac
montażowych sprawdziliśmy powierzchnię
ścian w miejscach montażu systemu MOWO,
występujące ubytki wyrównaliśmy zaprawą
murarską tak, aby zapewnić maksymalną powierzchnię styku pomiędzy murem a profilami instalacyjnymi. Wszystkie ościeża zostały
następnie oczyszczone szczotką z zebranego
kurzu. Kolejnym krokiem było zabezpieczenie
muru w miejscach montażu MOWO specjalnym
primerem AT140. Pas podkładu o szerokości 90
mm nanieśliśmy na ścianę miękkim pędzlem.
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Pomiar ościeży i nawiercanie otworów pod
śruby
Kolejno, podczas gdy primer zasychał, sprawdziliśmy wymiary ościeży i odmierzyliśmy
odpowiednie odcinki profili instalacyjnych
PR007 i PR009. Profile zostały docięte na odpowiednie wymiary (zgodnie z wytycznymi
przedstawionymi w prezentacji systemu) przy
pomocy elektrycznej piły kątowej uzbrojonej
w tarczę do drewna. W przyciętych pod wymiar
profilach nawierciliśmy za pomocą wiertła HSS
8 mm otwory pod wkręty mocujące system
MOWO do konstrukcji budynku.

Gruntowanie profilu instalacyjnego
Następnie zagruntowaliśmy profile podkładem
AT140 – tym samym, który nanieśliśmy na powierzchnię ścian. Pokryliśmy nim w całości te
strony komponentów, które będą stykać się
z murem i pozostałymi elementami konstrukcji.

Nanoszenie kleju na profil instalacyjny
Na zagruntowane podkładem profile, za pomocą akumulatorowego pistoletu do nakładania mas dużej lepkości, nanieśliśmy 2 paski
kleju SP340. Produkt ten doskonale przenosi
obciążenia, co pozwala na bezpieczne i trwałe
osadzenie w konstrukcji nawet dużych i ciężkich okien.
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Mocowanie profilu instalacyjnego
Tak przygotowany profil jest gotowy do zamocowania na
ścianie. Przytwierdziliśmy profil z warstwą kleju do ściany poprzez mocne dociśnięcie, a następnie wypoziomowaliśmy go.
Po wypoziomowaniu, przez wcześniej przygotowane otwory
w profilach, nawierciliśmy otwory w konstrukcji ściany pod
montaż wkrętów dociskających profil.
Kolejną czynnością było przykręcenie elementów MOWO do
ściany wkrętami odpowiednio dobranymi do materiału ściany
(w tym wypadku pustak ceramiczny POROTHERM) – dla tego
rozwiązania przyjęto wkręty o średnicy 7,5 mm i minimalnej
głębokości osadzenia wynoszącej 100 mm.
Przed przystąpieniem do zamocowania profili bocznych i górnych pokryliśmy klejem także te ich płaszczyzny, którymi
będą się stykać z sąsiednimi elementami. Zasada montażu
MOWO jest taka, aby wszystkie stykające się ze sobą płaszczyzny były pokryte warstwą kleju. Poprzez zamocowanie
profili bocznych i górnego otrzymaliśmy konstrukcję, w której
osadzone zostanie okno.
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Mocowanie profilu termoizolacyjnego
Po zamontowaniu elementów PR007, docięliśmy na identyczne wymiary profile termoizolacyjne PR008. Na profile
została nałożona warstwa kleju, a w kolejnym kroku, poprzez
dociśnięcie, zostały one doklejone do elementów konstrukcyjnych PR007. W ten sposób powstała gotowa rama, w której
zamontowane zostanie okno.
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Montaż taśmy TP652 illmod Trio+
Kolejnym krokiem, przed rozpoczęciem montażu stolarki w przygotowanych ramach, było
naklejenie na ościeżnice montowanych okien
V90+ samoprzylepnej taśmy rozprężnej TP652
illmod Trio+. Zadbaliśmy o to, aby połączenie
płaszczyzn taśmy w narożach było wykonane
właściwie, co zapewni skuteczne uszczelnienie i zabezpieczenie budynku przed stratami
ciepła.

Montaż kształtki podokiennej
Następnie, przy pomocy kleju illbruck SP340,
przytwierdziliśmy kształtkę podokienną PR010
do progowej części ościeży – przygotowanej
wcześniej ramy MOWO. Oczywiście, tak jak
w przypadku mocowania innych elementów
systemu, na profil zostały nałożone 2 paski
kleju.
Profil podokienny PR010 został dodatkowo
uzupełniony o taśmę rozprężną 15/2, wypełniającą szczelinę pomiędzy nim a dolnym profilem ramy okiennej – celem tej czynności jest
prawidłowe zabezpieczenie tego miejsca przed
utratą ciepła.

Osadzenie ościeżnicy okna V90+
W ościeżnicy okna V90+, oklejonej na górnym i bocznych ramiakach taśmą rozprężną
TP652, wykonaliśmy otwory montażowe pod
wkręty mocujące stolarkę, a następnie osadziliśmy ramę na przygotowanym profilu illbruck
PR010.
Osadzona w przygotowanej konstrukcji MOWO
rama okna V90+ została odpowiednio ustawiona z zachowaniem pionów i poziomów
(poziom został zachowany poprzez instalację
w poziomie profili systemu MOWO).
Następnie, poprzez przygotowane wcześniej
otwory w ramie okiennej, wykonaliśmy nawiercenie otworów w profilach MOWO i skręciliśmy
elementy ze sobą. Do tak zamontowanej ramy
okna wystarczyło już tylko wpiąć oszklone
skrzydło.
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Gotowa konstrukcja z elementów zestawu MOWO - efekt końcowy.
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