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PARAPETY ZEWNĘTRZNE 

Parapet musi mieć możliwość termicznych przemieszczeń, dlatego na jego końcach należy uwzględnić 

około 5mm przerwy dylatacyjnej. Parapet powinien wystawać od 30 do 40 mm poza fasadę i być osadzony z 

co najmniej 5% spadem. 

Zaleca się montaż parapetów zewnętrznych do listwy podokiennej, a jeżeli taki montaż jest niemożliwy, 

należy wprowadzić kołnierz parapetu pod ramę okna. Możliwe jest także połączenie parapetu i ramy 

ościeżnicy na styk. Połączenie takie należy bezwzględnie uszczelnić silikonem i ze szczególną starannością 

wykonać izolację podparapetową. W każdym przypadku parapet nie może zasłaniać otworów 

odwadniających stolarkę, a woda ściekająca ze stolarki nie może zaciekać pod parapet. 

Nakrywę parapetu mocujemy klejem montażowym. Następnie uszczelniamy styk parapetu i ościeżnicy aby 

woda z parapetu nie miała możliwości obmywania elewacji pod parapetem. Boczne krawędzie parapetu, 

stykające się z murem lub warstwą ocieplenia, należy zabezpieczyć aby zagwarantować także szczelność w 

narożach. Po zamontowaniu parapetu i wykonaniu mokrych robót budowlanych niezwłocznie usuwamy z 

niego folię zabezpieczającą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAPETY WEWNĘTRZNE 

Długość parapetu powinna być równa szerokości otworu okiennego powiększonego o długość końców 

obsadzonych w murze (3 do5 cm). Szerokość parapetu powinna być tak dobrana, by część parapetu 

wystająca poza mur do środka pomieszczenia (nie więcej niż 10 cm) nie zakłócała cyrkulacji powietrza. 

Parapet wewnętrzny powinien mieć możliwość termicznych przemieszczeń, dlatego przy końcach parapetu 

należy zostawić po około 5 mm luzu przerwy dylatacyjnej.  

Parapet powinien być wsunięty pod ościeżnicę okna i ściśle do niej przylegać. Osadzany jest poziomo 

(ewentualnie z niewielkim spadkiem ok.1% w kierunku wnętrza pomieszczenia) na pasie podokiennym 

(murze) od wewnętrznej strony okna. Powierzchnia muru powinna być równa, gładka i sucha. Zalecane jest 

usztywnienie parapetu w żądanym położeniu przez zaklinowanie i podparcie, tak aby nie odkształcił się i nie 

zmienił położenia w trakcie mocowania. Parapet wewnętrzny przyklejamy na całej powierzchni muru 

najlepiej za pomocą kleju montażowego. Styk parapetu i ościeżnicy uszczelniamy masą uszczelniającą. Po 

zamontowaniu parapetu i wykonaniu mokrych robót budowlanych niezwłocznie usuwamy z niego folię 

zabezpieczającą. 

 

KONSERWACJA 

Parapety nie wymagają konserwacji. Podczas czyszczenia używać suchej lub lekko zwilżonej szmatki. Przy 

większych zabrudzeniach stosować delikatne detergenty. W razie wątpliwości skontaktować się z 

producentem. 

 

Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji producentów materiałów montażowych i czyszczących. 

Za złe wykonanie opisanych czynności producent okien nie ponosi odpowiedzialności. Przy montażu 

należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP. Nieprawidłowy montaż parapetów może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia i życia. 


