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 �  ciągłości, konsekwencji  
i niezawodności,
 �  doświadczeniu, dążeniu  
do sukcesu i wizji,
 �  wiedzy, umiejętności 
i niemieckiej sztuce inży-
nieryjnej.

Jako technologiczny lider 
Roto konstruuje inteligent-
ne produkty, które za spra-
wą precyzji rozwiązań 
technicznych i trwałości 
odpowiadają oczekiwa-
niom lientów.

Roto Frank AG z siedzibą 
w Leinfelden-Echterdingen 
k. Stuttgartu  
jest niemiecką Grupą Firm.  
Roto rozwijało się przez lata 
solidnie i stabilnie, stając 
się w konsekwencji dużą i 
cenioną firmą.

Nasze wspólne wartości 
tworzą tożsamość, 
która umożliwiła Roto, 
firmie o niemieckim rodo-
wodzie, stać się liderem  
w swojej branży. 
System naszych wartości  
opiera się na trzech 
filarach:

W zarządzaniu produkcją i za-
sobami naturalnymi, a także w 
logistyce kierujemy się nieza-
leżnie od tego,  
w jakim kraju są wytwarzane  
produkty Roto, niemieckimi 
wartościami, takimi jak nieza-
wodność, dokładność i wizja.
 
Dzięki niemieckiej precyzji 
w konstrukcji i rozwoju, w 
zarządzaniu jakością i proce-
sami dostarczamy nieza-
wodnie wysoką jakość pro-
duktów i usług. Na całym 
świecie.
 
To wszystko określamy  
mianem „german made”.
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Dystansowanie szyb nie jest sprawą o znaczeniu drugorzędnym

Wypieranie szyb jest jednym z kilku, ale 

bardzo istotnym czynnikiem prawidło-

wego szklenia. Zapewnia zarówno  

prawidłowe działanie okna, jak i pewne 

ułożenie szyby bez powstawania naprę-

żeń i usterek przez cały czas eksploata-

cji okna. Wpływ na to ma nie tylko 

umiejscowienie podkładek, ale także  

ich szerokość, długość, odporność  

na obciążenia oraz twardość materiału  

i tolerancja na inne substancje.  

 

Podkładka stanowi istotne połączenie 

pomiędzy ościeżnicą a krawędzią szyby  

i dlatego też spełnia rolę, która współde-

cyduje o długoletnim prawidłowym 

działaniu okna. Poniżej przedstawiamy 

najważniejsze funkcje, jakie spełniają 

podkładki: 

��  poprawa wentylacji w obszarze luzu 

wrębowego i kompensacja ciśnienia 

pary wodnej.

��  ochrona krawędzi szyby i ramki  

zespalającej

��  niezawodne działanie okna.

Dziś nie wystarczyłaby tylko jedna pod-

kładka o określonej grubości,  

albo szerokości z jednego rodzaju mate-

riału. Różnorodne konstrukcje ramy oraz 

warunki ułożenia wymagają zastosowa-

nia dopasowanych podkładek.  

Temat ten jest również w ostatnich  

latach dużo szerzej omawiany w nor-

mach. Wysoki wskaźnik powstawania 

uszkodzeń pokazał, że wypieranie szyb 

zdecydowanie nie jest już kwestią o dru-

gorzędnym znaczeniu.

Celem publikacji niniejszego wydania 

Podręcznika podkładek jest przekazanie 

informacji na temat możliwych proble-

mów oraz właściwych rozwiązań,  

aktualnych wytycznych oraz nowości  

z obszaru techniki szklenia.
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Rola podkładek

Najważniejsze funkcje podkładek można 

ocenić w dużej mierze po ich montażu. 

Aby zapobiec nadmiernemu obciążeniu 

krawędzi szyby oraz uszczelnienia  

zewnętrznego, należy wziąć pod uwagę 

następujące kwestie:

��  Podkładki zapewniają, że krawędzi 

szyby nie mają żadnej styczności  

z ościeżnicą, co pozwala uniknąć 

uszkodzeń.

��  Podkładki utrzymują ościeżnicę  

i skrzydło we właściwej pozycji  

i zapewniają działanie bez zarzutu.

��  Zależnie od sposobu otwierania 

skrzydła podkładki dystansowe przej-

mują również funkcję nośną oraz  

zapewniają montaż bez powstawania 

naprężeń.

��  Podkładki równomiernie rozkładają  

i wyrównują masę skrzydła w oścież-

nicy.

��  Konstrukcja musi mieć na tyle stabil-

ne wymiary, żeby utrzymanie szyb  

nie stanowiło problemu.
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Typy podkładek

Podkładki spełniają różne role, dlatego też poni-
żej przedstawiamy typy i funkcje podkładek.

��  Podkładki nośne 
przenoszą masę szyb na konstrukcję ramy.

��  Podkładki dystansowe 
zapewniają zachowanie odstępu pomiędzy  

krawędzią szyby a wrębem oraz gwarantują montaż 

bez naprężeń. Przy zmianie funkcji skrzydła  

podkładki dystansowe przejmują tymczasowo rolę 

podkładek nośnych. 

��  Podkładki w miejscu ryglowania 
zapobiegają zbytniemu przesunięciu profili skrzydeł 

podczas mechanicznego obciążania  

(np. przy konstrukcjach antywyważeniowych).

��  Wkładki do wrębu szybowego służą wyrówna-

niu profilu i zapewniają równą powierzchnię oparcia. 

Wkładki do wrębu szybowego stanowią podstawę 

pod przetestowany materiał podkładki.  

Nie stanowią zamiennika podkładek do szklenia. 

Wkładki do wrębu szybowego poprawiają wentyla-

cję w obszarze luzu wrębowego.
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Rodzaje podkładek do rozwiązań standardowych

Glas-Tec GL-SV

�� Do wszystkich szyb standardowych

��  Tolerancja materiałowa zgodnie  

z wytyczną TR3

�� Odporna na starzenie

�� Odporna na duży zakres temperatur

Glas-Tec GL-B

��  Podkładka z dwoma stoperami  

do zablokowania położenia

��  Odporne na trwały nacisk dzięki asy-

metrycznemu systemowi żebrowania

��  Tolerancja materiałowa zgodnie  

z wytyczną TR3

��  Odporna na starzenie

�� Odporna na duży zakres temperatur

Glas-Tec GL-IB 

�� Do pakietów szybowych potrójnych

��  Prawidłowy montaż szyby każdej  

grubości do 60 mm

��  Zagwarantowane rozłożenie obciąże-

nia dzięki specjalnemu poprowadze-

niu kanału doprowadzającego powie-

trze

��  Podkładka nie utrudnia wyrównania 

ciśnienia pary wodnej, koniecznego 

we wrębie szybowym

��  Tolerancja materiałowa zgodnie  

z wytyczną TR3

�� Odporna na starzenie

�� Odporna na duży zakres temperatur
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Rodzaje podkładek do rozwiązań nietypowych

Glas-Tec GL-UKS  
z rdzeniem ze stali szlachetnej

�� Odporna na starzenie 

��  Tolerancja materiałowa zgodnie  

z wytyczną TR3

�� Odporna na duży zakres temperatur

��  Do dużych "pracujących" konstrukcji, 

lub ram o podłożu z przerwą

�� Duża stabilność własna

Glas-Tec GL-UK 

�� Elastyczna nakładka 

��  Odporne na trwały nacisk dzięki asy-

metrycznemu systemowi żebrowania 

�� Odporna na starzenie 

��  Tolerancja materiałowa zgodnie  

z wytyczną TR3

�� Odporna na duży zakres temperatur

�� Wydłużona podkładka (1200 mm)

��  Szerokość 80 mm dla poprawienia 

nośności

Glas-Tec GL-NM 
z opornikiem bocznym

�� Możliwość pozycjonowania podkładki     

    podczas szklenia dzięki opornikowi  

    bocznemu

�� Tolerancja na wiele substancji 

     uszczelniących i spoinujących

�� Odporna na starzenie

�� Odporna na duży zakres temperatur
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GL-SV

GL-B

GL-IB

       

Siła łamiąca:
-  20o C   2039 kg
+ 23o C   1223 kg
+ 80o C     336 kg

Odporność podkładek do szklenia 
na odkształcenia

 

Założenie badawcze:

W celu badania odporności podkładek na odkształcenia 
poddawane są one obciążeniu do zdefiniowanej wartości, 
skierowanemu pionowo do powierzchni.
Jako wartości graniczne zdefiniowano 5 N/mm² (≈ 306 kg),
15 N/mm2 (≈ 917 kg) lub jako odkształcenia plastyczne.
Jako "siła łamiąca" zdefiniowana została siła na przejściu 
pomiędzy odkształceniem elastycznym i plastycznym.

Badanie:

Badania przeprowadzono w temperaturach 
  + 23°C, + 80°C i - 20°C, z jednakową 
prędkością zwiększania nacisku 1 mm/min.

Przebieg badania:

Podkładki układane są na równej powierzchni stalowej 
i obciążane stalowym mieczem o grubości sześć milimetrów  
na całej długości podkładki 100 mm.

Wyniki:

Siła łamiąca:
-  20o C   2039 kg
+ 23o C   1376 kg
+ 80o C     398 kg

Siła łamiąca:
-  20o C   2039 kg
+ 23o C   1223 kg
+ 80o C     377 kg
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Podsumowanie:

Podkładki na zdjęciach uzyskują w badaniach podane 
obok wyniki.

Dyrektywa Techniczna TR 3 „Wypieranie szyb“  
rozdział 4.2, określa dla „wystarczająco stabilnych podkładek“ 
dopuszczalny nacisk powierzchniowy o wartości 
co najmniej 5 N/mm² (≈ 306 kg). 
W przeprowadzonych badaniach nie stwierdzono 
przy podanym obciążeniu żadnych trwałych odkształceń.

Protokoły badań nr 50938119/1-5 
Instytutu „ift-Rosenheim“ dostępne są do wglądu.

* Ponieważ podkładka GL-UKS w związku ze swoją konstrukcją
   nie może ulec odkształceniu plastycznemu, 
   zdefiniowano dla niej maksymalne odkształcenie 
   o wielkości 2 mm.  

GL-UK

GL-UKS*

Siła łamiąca:
-  20o C   1325 kg
+ 23o C     917 kg
+ 80o C     306 kg

Siła łamiąca:
-  20o C   1806 kg
+ 23o C     890 kg
+ 80o C     902 kg

Wyniki:
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Proces wypierania szyb

Dobór materiału:
Istotne jest zapewnienie właściwej  

tolerancji poszczególnych materiałów 

(w celu uniknięcia migracji z materia-

łów). W razie potrzeby należy przygoto-

wać kanały doprowadzające powietrze. 

Należy zapewnić wytrzymałość na na-

cisk na poziomie co najmniej 5 N/mm² 

nacisku powierzchniowego.

Wymiarowanie:
Szerokość podkładek wynosi co naj-

mniej grubość pakietu szyb + 2 mm.  

W przypadku uszczelek szyb konieczne 

jest uwzględnienie dodatkowo szeroko-

ści podkładki (dosunięcie podkładki do 

końca wrębu szybowego). 

Grubość wynosi ok. 1/3 wysokości  

wrębu szybowego, ale nie więcej niż 5 

mm (w celu uniknięcia przedostawania 

się kropelek wody). Długość wynosi 

przeciętnie 100 (80) mm.

Przykład montażu

Wyparta szyba okna rozwierno-uchylnego po montażu podkładek. 

Warunki podstawowe:

Konieczne jest odpowiednie dno wrębu. 

Przy systemach profili korzystać z odpo-

wiedniej wkładki do wrębu szybowego. 

System musi w całości zapewniać  

wyrównanie ciśnienia pary. Koniecznie 

jest utrzymanie prawidłowego działania 

otworów odprowadzających powietrze 

oraz wodę. Krawędzie szyb nie mogą 

stykać się z ościeżnicą.

Wypieranie szyb:

Masę szyb należy rozłożyć w taki  

sposób, żeby konstrukcja mogła unieść 

szyby. Występujące siły należy rozłożyć 

przy pomocy podkładek na okucie  

oraz przez konstrukcję nośną na mur.  

Zapewnienie funkcjonowania bez zakłó-

ceń. Pozycję podkładek zabezpiecza się 

przez ich odpowiednie przymocowanie 

(wybierając właściwy rodzaj podkładki 

lub dostosowując masę szyb, by unik-

nąć migracji). Należy stosować się do 

zaleceń wytycznej TR3 oraz wytycznych 

producentów. 



Zastrzega się możliwość zmian.  Podręcznik podkładek FLY_11_PL_v4 . Sierpień 2016 . 13

Dosunąć podkładkę do końca  
wrębu szybowego
Opisany sposób dystansowania szyb  

zapobiega przesuwaniu się podkładek 

wgłąb wrębu. W ten sposób zabezpie-

cza się całą powierzchnię przylegania 

podkładki. 

Podkładka dochodzi do końca 
wrębu szybowego 

Podkładki szybowe firmy Roto spełniają 

wymagania programu certyfikacji ift 

odnośnie do podkładek szybowych z 

tworzywa sztucznego (QM330 : 2013). 

Potwierdzenie tolerancji materiałowej 

podkładek szybowych VE-05/01, numer 

dokumentacji badawczej: 594, badanie 

podkładek GL-SV, GL-UK, GL-UKS zgod-

nie z wytyczną „VE-05/01 – Potwierdzenie 

tolerancji materiałowej podkładek szy-

bowych” (VE-05/01 – Nachweis der Ver-

träglichkeit von Verglasungsklötzen).

Data przeprowadzenia badania: 

12.12.2014 r.,obowiązuje do 11.12.2017 r.
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Stabilność podkładek

Porównanie przykładów konstrukcji podkładek o długości 100 mm: 

Glas-Tec GL-B
Powierzchnia nośna: 466 mm²

Inne konstrukcje
Powierzchnia nośna: 153,6 mm² Powierzchnia nośna: 196 mm²

Miejsce oparcia szyby

Nośność zależy nie tylko od materiału,  

z którego wykonana jest podkładka i od 

jej długości, ale również od konstrukcji 

podkładki.

 

Na poniższych przykładach wyliczono 

faktyczną powierzchnię rozkładu sił.  

Im mniejsza jest powierzchnia rozkładu 

sił, tym większe obciążenie przez krawę-

dzie szyby. Niekorzystne nakładanie się, 

np. nierówne krawędzie szyb lub szyby 

ścięte pod skosem mogą podwyższać 

ryzyko pęknięcia szyby.

Nierówne krawędzie szyb należy  

wyrównać i dostosować odpowiednią 

twardością podkładki. 

Przykłady błędnego montażu:

Glas-Tec GL-UK:
Rozwiązanie dla szyb o nierównych krawędziach

Nierówne krawędzie  
pakietu

Szyby ścięte pod  
skosem
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Wymiarowanie i pozycja podkładek

Ustawienie podkładek zależy od funkcji i sposobu otwierania okna (p. też str. 18-

19). Co do zasady odstęp pomiędzy podkładką a narożem okna powinien wynosić 

mniej więcej tyle co długość jednej podkładki. W przypadku nietypowych  

konstrukcji ramy (szerokie, nieotwierane okna, np. okna wystawowe) podkładki  

nośne muszą być umiejscowione nad punktami mocowania ościeżnicy. Podkładka 

może wobec tego wystawać poza naroże okna na długość 250 mm. Grubość pod-

kładek zależy od odstępu pomiędzy szybami. Grubość podkładki powinna co do za-

sady wynosić 5 mm. W przypadku szyb małego formatu, o długości naroża  

do 500 mm, grubość podkładki można skrócić do 3 mm. Szerokość podkładki zale-

ży od grubości pakietu szybowego.

Szerokość podkładki powinna być ok. 2 mm większa niż grubość pakietu szybowe-

go (p. rys. A). Co do zasady otwory na zewnątrz należy pozostawić niezakryte. W 

przypadku niektórych produktów szklanych lub szyb należy stosować się do wy-

tycznych przygotowanych przez producentów szyb lub szyb termoizolacyjnych. 

Podczas wypierania szyb z alarmem należy upewnić się, że nie doszło do przytrza-

śnięcia lub uszkodzenia przewodu oraz złączy. Co do zasady długość podkładki  

powinna wynosić 100 mm, co pozwala zminimalizować obciążenie punktowe oraz 

ryzyko pęknięcia szyb termoizolacyjnych. Z naszych wieloletnich doświadczeń wy-

nika, że przy zastosowaniu podkładek o długości 100 mm nie dochodzi do nad-

miernego obciążenia różnego rodzaju okien o różnych sposobach otwierania. 

A

Przykład prawidłowego dystansowania szyb
przy użyciu podkładki o grubości 5 mm i długości 
100 mm, przy zastosowaniu odpowiedniego ułoże-
nia oraz właściwych odstępów. 

Co do zasady należy wybierać 
podkładki szersze niż grubość 
pakietu szybowego

A

(*)Uwaga:
O ile dopuszczają to warunki 
montażu, w szczególnych przy-
padkach możliwe jest zmniej-
szenie odstępu do ok. 20 mm.

Odstęp podkładki  

= Długość     podkładki *
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Właściwości podkładek

Właściwości podkładek
Szyby z luzem wrębowym bez uszczelniacza wymagają zabezpieczenia podkładek 

przed przesunięciem lub zsunięciem się, by krawędź szyby nie stykała się z oścież-

nicą. Materiały wykorzystywane do zabezpieczenia podkładek muszą mieć toleran-

cję zgodną z uszczelnieniem zewnętrznym oraz podkładką.

Do mocowania podkładek szybowych stosuje się wyłącznie właściwe uszczelnia-

cze. Preferowane są podkładki o właściwościach samozaciskowych (np. GL-B).

Do gładkiego dna wrębu konieczne jest zastosowanie podkładki z kanałem  

doprowadzającym powietrze w celu zagwarantowania wyrównania ciśnienia pary. 

Nie może dojść do powstania zamkniętych przestrzeni z powietrzem (np. GL-SV).

Dodatkowo luz luz wrębowy bez uszczelniacza musi być otwarty na zewnątrz.  

Podkładki nie mogą uniemożliwiać lub hamować wyrównania ciśnienia pary.

Do pakietów szyb zespolonych lub bezpiecznych szyb klejonych zalecamy stoso-

wanie podkładek uniwersalnych. Elastyczna powierzchnia podkładki (ok. 70°, skala 

Shore'a A) wyrównuje poprodukcyjne nierówności krawędzi szyby. 
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Rysunki systemowe:  
Niewłaściwa pozycja podkładki

Często podkładka jest niewłaściwie 

umiejscawiana poniżej krawędzi szy-

by termoizolacyjnej. Poniższe rysunki 

pokazują systematycznie, w jaki spo-

sób ryzyko pęknięcia szyby może 

wzrosnąć lub jak może dojść do 

uszkodzenia uszczelnienia zewnętrz-

nego.

Rysunek systemu:  
Poprawna pozycja podkładki

Prawidłowe działanie szyb zapewnia 

zastosowanie i dobór odpowiednich 

systemów podkładek.
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Możliwe podkładki dla równych szyb

Skrzydło uchylne Skrzydło odchylane klapowo Skrzydło obrotowe
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Skrzydło rozwierne Skrzydło rozwierno-uchylne Skrzydło unośno-rozwierne

1  Podkładki nośne
2  Podkładki dystansowe
3   Przy zastosowaniu podkładek hamujących 

zaleca się jednoczesne użycie podkładki dystan-
sowej.
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W przypadku okien obrotowych zaleca się zapytanie producenta profili lub oścież-

nicy o zalecane wypieranie w miejscu wspornika. Ewentualnie może okazać się  

konieczne podwójne wypieranie nad i pod wspornikiem.

Zalecane:
**  Podkładki dystansowe z elastyczną nakładką  

(60°–80°, skala Shore’a A)

1*  Przy przeszkleniach o szerokości ponad 1 m pod 
wspornikiem powinny się znajdować 2 podkładki 
nośne o długości co najmniej 10 cm.

2*  W przypadku skrzydeł obrotowych przejmują 
rolę podkładek nośnych.
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Szklenie stałe
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Drzwi przesuwne

Skrzydło unośno  
rozwierno-uchylne

Skrzydło wahadłowe

Zalecane: 
**Podkładki dystansowe z elastyczną nakładką 
(60°– 80°, skala Shore‘a A)

Należy przestrzegać wytycznych dotyczących szklenia opracowanych przez systemo-

dawców. W przypadku podwójnych rolek wózków podkładki nośne powinny znajdować 

się między osiami rolek. Należy zachować minimalny odstęp podkładki od naroża.

1* W przypadku pakietów szybowych  
o szerokości powyżej 1 m nad wspornikiem 
należy umieścić dwie podkładki nośne  
o długości min. 10 cm.
2* W przypadku obróconego skrzydła podkładki 
stają się podkładkami nośnymi.
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Mechaniczne obciążenie podkładki 

Mechaniczne obciążenie podkładki oraz ramka dystansowa

Podczas wypierania szyb należy upewnić się, że podczas przeniesienia ciężaru  

szyby na podkładki nośne nie doszło niekontrolowanych, punktowych obciążeń  

ściskających (siła oddziałująca punktowo na powierzchnię) krawędzi szyby oraz 

ramki dystansowej.

Przy zwiększonym obciążeniu czynnikami zewnętrznymi (wpływ ciepła, zimna)  

i naporze wiatru na krawędź szyby oraz uszczelnienie zewnętrzne szyby termoizola-

cyjnej stale działa siła tarcia.

Zbyt miękki materiał podkładki oraz zbyt duży stopień wypełnienia ramki dystanso-

wej (ramka poza krawędź szyby) może prowadzić do obciążeń ściskających oraz w 

efekcie do odkształceń. W ten sposób może dojść do uszkodzeń w obszarze 

uszczelnienia zewnętrznego.

1  Krawędź szyby 
2  Ramka dystansowa 
3  Zbyt miękki materiał podkładki 
4   Uszczelnienie butylowe  

z pochłaniaczem wilgoci 
5  Element dystansowy 

1

2

3

4

5
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Podczas klejenia okien dobrze jest wykorzystać sztywność szyby lub szyby izolacyj-

nej przy pomocy statycznego sklejenia szyby z ościeżnicą oraz usztywnić okno jako 

element izolacyjny. 

Istotne jest przy tym traktowanie okna jak "jednolity system". Systemodawca musi 

podać, zbadać i uzgodnić ze sobą wszystkie komponenty (np. szybę, podkładki, 

uszczelniacze, połączenia, itd.). Nie ma możliwości przedstawienia ogólnego opisu 

wypierania szyb w odniesieniu do ogólnie obowiązujących wymogów, ponieważ 

zależą one od konkretnego systemu.

Odpowiedzialność za produkcję konstrukcji okien klejonych w zgodzie z obowiązu-

jącymi normami i wytycznymi leży po stronie producenta w ścisłej współpracy z in-

nymi podmiotami, m.in. z producentami szyb termoizolacyjnych, klejów, profili 

ościeżnicy i okuć. 

Więcej informacji znajduje się w raporcie ift z maja 2010 r. "Wytrzymałość klejo-

nych szyb termoizolacyjnych (z niem. „Dauerhaftigkeit von geklebtem Isolierglas“).

Przykłady możliwych systemów klejonych z dystansowaniem przy użyciu podkładek:

Źródło rysunku: Instrukcja stowarzyszenia Bundesverband Flachglas "Kompass für geklebte Fenster"

Systemy okien klejonych

 Uszczelnienie
 Klejenie samonośne
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Propozycje wypierania szyb w szczególnych przypadkach

Unoszenie pakietu szyb na całej grubości

W celu osiągnięcia optymalnego rozło-

żenia masy pakiet szyb musi opierać  

się na podkładce na całej grubości. 

Istotnym punktem wyjścia jest podsta-

wa nośna. W przypadku przesunięcia 

podstawy (zależnie od systemu) lub  

wystających szyb konieczne jest zasto-

sowanie podkładki z rdzeniem stalo-

wym, która będzie w stanie wytrzymać 

powstające siły zginające/rozdzierające.

Przykład praktyczny 
Zbyt wąskie miejsce oparcia szyby, za mała pod-
kładka. Krawędzi szyb są podparte jedynie czę-
ściowo. 
Wynik: Nadmierne obciążenie!
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Propozycje wypierania szyb w szczególnych przypadkach

Inne szczególne typy okien

Pokazane powyżej opcje to jedynie przykłady. W przypadku konstrukcji, których nie 

pokazano powyżej, konieczna jest indywidualna analiza przypadku.  

Należy przy tym brać pod uwagę ogólne wytyczne dot. dystansowania szyb.

1 Podkładki nośne
2 Podkładki dystansowe
3   Przy zastosowaniu podkładek hamujących zaleca się jednoczesne użycie podkładki dystansowej.
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Propozycje wypierania szyb w obszarze punktów ryglowania

W obszarze punktów ryglowania zaleca 

się montaż dodatkowej podkładki, która 

zmniejsza niebezpieczeństwo wyważe-

nia drzwi. Wypieranie szyb w obszarze 

punktów ryglowania odbywa się przy 

użyciu podkładki dystansowej i polega 

na wypełnieniu wolnej przestrzeni.  

Zalecamy stosowanie naszego podkład-

ki Glas-Tec GL-UK.

A 

Punkt ryglowania = punkt umieszczenia 

podkładki 

Proszę pamiętać o podstawowej zasa-

dzie, że nie należy dopuścić do przecią-

żenia lub uszkodzenia krawędzi szyby. 

Przykład: okno z PVC (przykład można 

odnieść również do okien z innych ma-

teriałów). 

Należy również wziąć pod uwagę  

zalecenia producenta okucia.

Propozycje wypierania szyb w obszarze punktów ryglowania  
oraz w celu zwiększania ochrony przed włamaniem

A
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W przypadku okien z PVC należy  

umieścić podkładki również w obszarze 

punktów ryglowania.  

Grubość podkładki w obszarze punktów 

ryglowania = wolna przestrzeń /luz wrę-

bowy.

Uwaga: 
Proces wypierania szyb w obszarze punktów ry-
glowania wykorzystany jest na końcu przy użyciu 
podkładek dystansowych.

Podkładkę dystansową mocuje się bezpośrednio 
nad punktem ryglowania.

Wolna przestrzeń w luzie wrębowym:

O ruchu okna decyduje współgranie czopów  
ryglujących z zaczepami.
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Przeszklenia skośne / powyżej głowy

W przypadku przeszkleń mocowanych liniowo (nad 

głową) należy zwrócić szczególną uwagę na to,  

że masa skrzydła musi zostać rozłożona na konstrukcji 

ramy przy pomocy podkładek bez nadmiernego  

obciążenia krawędzi szyby.  

Opisane powyżej szczegóły konstrukcyjne zostały  

również omówione m.in. w Dyrektywie Technicznej  

"Przeszklenia mocowane liniowo", przygotowanej 

przez Deutsches Institut für Bautechnik w Berlinie. 

Szyba nie może stykać się z ościeżnicą (np. stykanie 

się szyby z częściami metalowymi lub szyby z inną 

szybą). 

By zapobiec przesuwaniu się szyb należy skorzystać  

z podkładek dystansowych. Nie służą one co do zasa-

dy do przenoszenia ciężaru, chyba że wynika to z usta-

leń z konkretnym producentem szyb i wydał na to po-

zwolenie. Jednocześnie dochodzi do zmiany funkcji 

podkładki. Ze względu na specyficzne wymogi zaleca 

się również elastyczne ułożenie krawędzi szyby pod 

kątem 60°– 80°, skala Shore'a A. Dodatkowo koniecz-

ne jest stosowanie się do konkretnych zaleceń wyda-

nych przez producenta szyb i ościeżnicy.

Źle

F

F

Wymogi wobec przeszkleń formatów skośnych i mocowanych liniowo.

Prawidłowo

F =  Nałożenie masy szyby na podkładkę

Zalecane:  
Glas-Tec GL-UK
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Dystansowanie okien ze szprosami

Przykład wypierania szyb w przypadku okien ze szprosami

W przypadku szklenia okien ze szprosami konstrukcyjnymi należy wypierać poje-

dynczo każde pole odpowiednio do sposobu otwierania okna. Należy zacząć od 

przekątnej, odpowiednio do sposobu otwierania. Należy wyprzeć wszystkie pola.
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Wkładki do wrębu szybowego

Wkładki do wrębu szybowego służą  

wyrównaniu profilu i zapewniają równą 

powierzchnię oparcia.  

Stanowią podstawę pod przetestowany 

materiał podkładki, nie stanowią  

zamiennika podkładek do szklenia.  

Elementy dostępne są w wersji monto-

wanej na zacisk (p. rysunek). Poprawiają 

wentylację w obszarze luzu wrębowego 

i odciążnika.

19

9
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Dodatkowe wytyczne techniczne 

Dyrektywy Techniczne w dziedzinie 
szklenia okien

Wydawca:
Bundesinnungsverband des Glaserhand-

werks

An der Glasfachschule 6

65589 Hadamar, Niemcy

Tel.: +49 6433 9133 -0

www.glaserhandwerk.de

��  Wytyczne producentów szyb i zespo-

leń izolacyjnych oraz producentów 

profili

�� Uznane instytuty badawcze

��  ATV DIN 18361 szklenie okien i drzwi, 

aktualne wydanie

��  Dyrektywy Techniczne dot. zastosowa-

nia szyb z oparciem liniowym, Deut-

sches Institut für Bautechnik, Berlin

Podkładki z rdzeniem ze stali szlachetnej są podkładkami nośnymi, które mają  

za zadanie rozłożenie ciężaru szyby danego pakietu na konstrukcję ramy.  

Bezpośrednio po wyparciu szyby należy zaszpachlować otwarte fugi!

W konkretnej sytuacji wykwalifikowany specjalista musi sprawdzić i określić zasto-

sowanie poszczególnych odmian podkładek na zgodność z warunkami użytkowa-

nia, zwłaszcza pod kątem tolerancji materiałowej. W tym kontekście zastosowanie 

mają dyrektywy techniczne technologii szklenia, cz. 3.
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Gwarancja jakości:
Podkładki szybowe Roto Frank AG zostały zbadane pod kątem tolerancji materiało-

wej zgodnie z TR3. Testy laboratoryjne są dostępne i stale poszerzane. 

 

Istotna uwaga
Podręcznik podkładek Roto nie zastępuje uznanych zasad technologii szklenia.  

Jego celem jest pokazanie sprawdzonych propozycji rozwiązań prawidłowego dy-

stansowania szyb. Lata doświadczeń pokazały, że podczas dystansowania szyb trze-

ba nastawić się na kompromisy. Dlatego dobrze jest pozostawać w kontakcie z pro-

ducentami szyb izolacyjnych oraz systemodawcami. 

Wskazówka
Niniejsza wytyczna dot. podkładek nie zdejmuje z Państwa odpowiedzialności zwią-

zanej z zaplanowaniem i zamontowaniem podkładek. Stanowi ona jedynie jedne  

z możliwych zaleceń w odniesieniu do prawidłowego dystansowania szyb. Zwraca-

my Państwa uwagę na fakt, że przedstawione informacje wynikają z naszej wiedzy 

i doświadczeń, a w szczególności z wniosków z opracowywania i wykorzystania 

naszych produktów. Nie mamy wpływu na warunki Państwa pracy, ale zalecamy 

ich dostosowanie do celu montażu. Z udzielanych przez nas wskazówek lub porad 

nie wynika żadna odpowiedzialność, o ile nie doszło do celowych uchybień lub ra-

żących zaniedbań.

Wskazówki ogólne
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Dyrektywa Techniczna nr 3  „Wypieranie pakietów szybowych“

Źródło rysunku: Instrukcja stowarzyszenia Bundesverband Flachglas  

"Kompass für geklebte Fenster"

Dodatkowe pliki informacyjne:
TR3: Wypieranie pakietów szybowych

TR9: Zasady kontroli wzrokowej oraz oceny pakietów szybowych w budownictwie

TR17: Prawidłowy montaż szyb termoizolacyjnych 

pnEN12488:  Szkło w Budownictwie 

Jeżeli potrzebują Państwo porady zalecamy zwrócenie się do Technicznego Centrum 

Eksperckiego (Technische Kompetenzzentrum) instytutu Glaserhandwerks-Institut für 

Verglasungstechnik und Fensterbau.

Federalny Związek Cechu Rzemiosła Szklarskiego

(Bundesinnungsverband für das Glaserhandwerk)

An der Glasfachschule 6

65589 Hadamar

Telefon +48 22 567 09 00

www.glaserhandwerk.de

Informacje źródłowe
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Roto – Zawsze blisko klienta! 
Regionalni doradcy techniczni

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.
Technologia okien i drzwi

Wał Miedzeszyński 402

03-994 Warszawa

Telefon +48 22 / 567 09 00 do -04

Telefaks +48 22 / 567 09 09

info.pl@roto-frank.com

www.roto-frank.pl

www.tajemniceokienne.pl

Zasięg ogólnopolski

Dyrektor sprzedaży  
Mirosław Bogdalski

tel.: 0 604 956 012 

Okucia do okien  
z aluminium oraz
otwieranych na zewnątrz  
i przesuwnych
Andrzej Schwacher

tel.: 0 600 440 880 

Mariusz Rutkowski

tel.: 0 502 340 646

Produkty do drzwi
Agnieszka Gil

tel.: 0 504 186 660

Leszek Rumiński

tel.: 0 691 858 889

Roto Lean
Rafał Koźlik

tel.: 0 602 795 026

Tomasz Hejduk

tel.: 0 608 380 590

Serwis  
oprogramowania
Marcin Chrostowski

tel.: 0 602 224 959

Grzegorz Michalak

tel.: 0 604 940 171

Paweł Zaręba

tel.: 0 696 403 921

Artur Pałac

tel.: 0 606 839 759

Michał Zatoński

tel.: 0 608 825 003

Jarosław Ścigała
tel. 0602 180 505


