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Zastosowanie 

EMO System Termo-Ramowy to nowoczesny Energo-
oszczędny System Montażowy stolarki otworowej speł-
niający energooszczędne i pasywne normy europejskie. 
Wykonany z tworzywa PCV wypełnionego twardą pian-
ką poliuretanową o komorach zamkniętych wraz z 
uszczelką poprzez specjalnie ukształtowanie profilu 
umożliwia wykonanie prawidłowego szczelnego i ciepłe-
go połączenia podczas montażu stolarki otworowej 
oraz poprzez zastosowanie płyty MgO ciepłego wykoń-
czenia wnęki okiennej. Zastosowanie Uniwersalnego 
Rozpieraka Pozycjonującego URP powala na precyzyjne 
i bezpieczne ustalenie pozycji okna w otworze okien-
nym. Piana konstrukcyjna RED PUR stanowi  jednocze-
śnie element montażowo-konstrukcyjny oraz termoizo-
lacyjną 

Przygotowanie otworu do montażu stolarki 

otworowej 

Podłoże musi być nośne, równe i wolne od zanieczysz-
czeń. Podkłady cementowe, cementowo-wapienne, 
klejowe powinny być związane, wysezonowane . 

Niedopuszczalny jest montaż stolarki otworowej w 
nieobrobionych otworach.    

Narzędzia 

Zalecenia ogólno-eksploatacyjne 

Po zamontowaniu produkt nie podlega żadnym przeglą-
dom ogólno-eksploatacyjnym. Odporność parapetu na UV 
wynosi 14 dni. Parapet można zabezpieczyć przed działa-
niem UV poprzez pomalowanie farbą akrylową. Przed na-
łożeniem farby należy zmatować powierzchnię parapetu 
papierem ściernym. 

 
WAŻNE przebarwienia powstałe w wyniku działania pro-
mieni słonecznych UV oraz drobne komory powietrza wy-
stępujące w masie twardej piany poliuretanowej nie po-
garszają warunków technicznych parapetu, mają jedynie 
wymiar estetyczny. 

Warunki montażu 

Prace montażowe wykonywać w warunkach odpowied-
nich dla zabudowy materiałów izolacyjnych i montażo-
wych jak: piana konstrukcyjna RED PUR, Uniwersalne 
rozpieraki pozycjonujące URP, łączniki mechaniczne lub 
chemiczne, kleje montażowe oraz inne materiały zgod-
nie z kartami technicznymi tych produktów  

W trakcie prac stosować środki ochronne zgodnie z 
zasadami BHP. W zakresie użycia pozostałych materia-
łów, a w szczególności zapraw uszczelniających, za-
praw klejowych, spoin, taśm montażowych, uszczelnień 
elastycznych, pian montażowych, łączników mecha-
nicznych lub chemicznych i innych należy stosować 
materiały właściwe do zastosowań związanych z mon-
tażem stolarki otworowej zgodnie z zapisami zawartymi 
w kartach technicznych produktów lub innych, wyma-
ganych prawem, dokumentów odniesienia. Producent 
nie odpowiada za szkody wynikłe z niezgodnego z prze-
znaczeniem użycia wyrobu, stosowania nieodpowied-
nich materiałów towarzyszących i użycia niewłaściwych 
narzędzi. Prace prowadzić zgodnie z projektem, kartą 
techniczną, stosownymi normami, zasadami sztuki 
budowlanej, przepisami BHP 

Przymiar metrowy lub miara zwijana, piła ręczna lub 
mechaniczna do cięcia tworzywa, nóż, mieszarka lub 
wiertarka wolnoobrotowa, mieszadło koszykowe, nie-
rdzewna paca stalowa, pędzel lub szczotka malarska, 
szpachelka lub kielnia, wiaderko murarskie.  



 

Przygotowanie otworu do montażu 

stolarki otworowej. Niedopuszczal-

nym jest montaż stolarki otworo-

wej w nieobrobionych otworach 

okiennych  

Podłoże na którym będzie montowa-

ny termo-panel lub termo-parapet 

musi być nośne, równe i wolne od 

zanieczyszczeń. Podkłady cemento-

we, cementowo-wapienne, klejowe 

powinny być związane i wysezono-

wane . 

Montaż Systemu ramowego z nadprożami KZN firmy Stropex specjalnie dedykowa-

nych do montażu rolet w warstwie ocieplenia. Nadproża KZN firmy Stropex, są 

gotowymi nadprożami do montażu rolet w warstwie ocieplenia o rozpiętości 

maksymalnej od L=90 cm do L=360 cm, co pozwala zamontować stolarkę otworo-

wą o maksymalnej szerokości około 330 cm. Ich dolna powierzchnia wyposażona 

jest w tzw. prowadnice – czyli gotowe elementy montażowe pozwalające na 

mechaniczne przytwierdzenie termo-belki wraz z termo-ramą do nadproża za 

pomocą specjalnych łączników śrubowych umożliwiających również ewentualną 

korektę poziomu nadproża 

- Termo-BELKA stanowiąca częśc systemu ramowego podwieszona pod betono-

wym nadprożem stanowi jago przedłużenie, stając się w istocie „nadprożem” dla 

montowanego okna. 

W przypadku zwykłych nadproży np. lanych (wykonywanych na budowie), L-19 

lub innych nadproży należy uzgodnić z kierownikiem budowy lub dostawcą - 

producentem tego nadproża czy dopuszczalne jest wiercenie, wykonywanie 

jakichkolwiek otworów, które mogłyby uszkodzić zbrojenia znajdującego się w 

nadprożu co mogłoby skutkować osłabieniem konstrukcji nadproża. 

Zatem aby zamontować prowadnice do zwykłych nadproży wcześniej musimy 

uzyskać zgodę kierownika budowy.  

Następnie sprawdzamy czystość prowadnic znajdujących się w nadprożu. Jeżeli 

stwierdzimy jakieś zanieczyszczenia powstałe np. w wyniku prac budowlanych 

usuwamy je oraz sprawdzamy poprzez umieszczenie łącznika śrubowego czy 

swobodnie się przesuwa w prowadnicy.  

System Termo-ramowy docinamy uwzględniając następujące parametry przygo-

towania elementów systemu: 

- góra systemu (Termo-belka) szerokość okna + 20 (30) mm na taśmę rozprężną. 

- dół systemu (Termo-rama) szerokość okna + 20 (30) mm na taśmę rozprężną  

- boki systemu (Termo-tama): 

Wysokość termo-belki 260 mm + wysokość okna + wysokość termo-parapetu 

(60 mm) + szerokość termo-ramy (60 mm) 

Wysokość termo-belki 225 mm + wysokość okna + wysokość termo-parapetu 

(60 mm) + szerokość termo-ramy (60 mm) 

Po prawidłowym zwymiarowaniu termo-belki docinamy ją 

na odpowiednią długość za pomocą piły mechanicznej lub 

ręcznej z zachowaniem równoległości obu boków. Podobnie 

postępujemy z termo-ramą.  



 

Termo-ramę składamy wraz z oknem na stole montażowym 

zachowując zastosowane za pomocą klocków dystansowych 

szczeliny na taśmę rozprężną. W narożach termo-ramy za 

pomocą szablonu wykonujemy odwierty fi 6 w taki sposób by 

przez termo-RAMĘ nawiercić otwór w termo-BELCE. 

 Szablony na stronie 9 

Zaznaczone wiertłem fi 6 miejsca w Termo-BELCE odwiercamy 

wiertłem o średnicy 15mm w celu uzyskania gniazda pod dybel 

monażowy 

Tak wykonane prace zapewniają konstrukcyjne szczelnie i 

statyczne połączenie w Systemie termo-ramowym. 

Na ramie okna znaczymy 

miejsca wykonania otwo-

rów pod mechaniczne 

połączenie  z zachowaniem 

wytycznych ITB zawartych 

w Warunkach technicznych 

W wyznaczonych 

miejscach za pomocą 

wiertarki I wiertła o 

rozmiarze fi 6 wyko-

nujemy wstępne 

otwory pod śruby 

montażowe  

W ten sposób powstałe otwory za pomocą płaskiego lub nasa-

dowego klucza wkręcamy po dwa ślimaki montażowe we 

wszystkich narożnikach Systemu termo-ramowego.  

Klucz 19mm 



 

Analogicznie wykonujemy operację w każdym narożniku  



 

Rozwiązanie z zastosowanymi dyblami pozwala na tym etapie 

skręcać i rozkręcać termo-RAMĘ umożliwia to przeprowadze-

nie kolejnych operacji montażowych   

Przykręcamy dolną termo-RAMĘ 

Po skręceniu termo-RAMY ustawiamy szczeliny dylatacyjne na 

odpowiednią wielkość wynikającą z zastosowanych taśm roz-

prężnych. Po unieruchomieniu ramy okna w pożądanej pozycji 

odwiercamy otwory przez wcześniej wywiercone otwory w 

ramie okna wiertłem fi 6 .  

Następnie wyciągamy ramę okna i w oznaconych miejscach 

wiertnicą fi 30  odwiercamy na głębokość 6mm płytę magne-

zową  



 

Po odwierceniu otworów wiertnicą powiększamy otwory fi 6 

wiertłem fi 15.  

Rozwiercamy otwory fi 6 w ramie okna wiertłem fi 10 

W otwór wsuwamy tulejkę aluminiową której długość powin-

na być dostosowana do  

W tak uzyskane otwory wkręcamy dostarczone kotwy ślimako-

we za pomocą klucza imbusowego nr 13  

Przed skręceniem boków – termo-ramy z termo-belką nakła-

damy klej montażowo-uszczelniający np. Tytan 60 sekund, 

którego zadaniem jest zespolenie poliuretau term-beki z płytą 

MgO oraz dodatkowe uszczelnienie połączenia.  

 



 

Za pomocą dostarczonych śrub łączymy ramę okienną 

z termo-ramą oraz termo-belką. Odpowiednio dopaso-

wana tuleją zabezpiecza nas przed przekręceniem ramy 

okiennej zachowując tym samym ją w stanie gwarantu-

jącym jej prawidłową eksploatację. 

Tak przygotowaną ramę wraz z oknem, montu-

jemy w odpowiednio wcześniej przygotowanym 

otworze okiennym. Weryfikujemy poziome 

ustawienie ramy w otworze, używając odpo-

wiednich elementów kotwiących właściwych 

dla danej konstrukcji muru.   

Następnie w otwory wykonane w ramie okiennej mon-

tujemy tuleje dystansowe, których zadaniem będzie 

mechaniczne zamocowanie ramy okiennej w termo-

ramie poprzez śruby skręcające, jednocześnie dystan-

sując ramę okienną od term-ramy zachowując jej swo-

bodną pracę w różnych warunkach pogodowych 

Na dolną część ramy nakładamy klej montażowy. Doci-

skając do parapetu łączymy z bokami ramy  



 

Następnie wypełniamy 

pianą RED PUR szczeliny 

dylatacyjne od pomiesz-

czenia 

 

W pierwszej kolejno-

ści wypełniamy pia-

ną RED PUR szczeli-

ny dylatacyjne od 

zewnętrznej części 

pomieszczenia. 

 

Pozycjonujemy ca-

łość przy pomocy 

URP Uniwersalnego 

rozpieraka pozycjo-

nującego 

 

Termo-RAMĘ mocujemy co 60cm w dwóch miejscach  

UWAGA:  

Przed tynkowa-

niem należy zato-

pić siatkę  podtyn-

kową z włókna 

szklanego którą 

obrabiamy klejem 

zgodnie ze sztuką 

budowlaną co 

zmniejszy ryzyko 

wystąpienia rys  

na połączeniach 

Emo-mur. Dopiero 

po takiej obróbce 

nakładamy tynk.  
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P.P.H.U. Stropex Sp.j 

63-300 Pleszew 

ul. Piaski 39 

+48 62 742 73 58 

stropex@stropex.pl 

Aprobaty techniczne: 

AT-15-9681/2016 

AT-15-9629/2016 

ITB-KOT-2017/0019 

www.stropex.pl 
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