
Artykuł o CBM jest wyciągiem z powyższej publikacji
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CIEPŁA BELKA MONTAŻOWA                              
OPTYMALNY SYSTEM MONTAŻU OKIEN W WARSTWIE 

OCIEPLENIA 

 

 

 
1. Ciepły, bezpieczny montaż 

 

Ciepła Belka Montażowa Marbet  to innowacyjny zestaw elementów do szczelnego 

i prostego montażu okien i drzwi w strefie izolacji termicznej budynku. System pozwala na 

zminimalizowanie strat ciepła związanych z mostkami termicznymi na styku okno – mur. 

Belki z twardego polistyrenu z zatopionymi w nich wspornikami stalowymi służą do 

poszerzenia ościeża i wykonania szczelnej ramy nośnej. Poszczególne segmenty łączy się ze 
sobą na zasadzie budowania z klocków. System uzupełniony jest: belką podprogową (BP), 
podstawami pod parapety: wewnętrznym (PPW) i zewnętrznym (PPZ) oraz węgarkiem (W). 

System CBM został zaprojektowany przy udziale fachowców i  praktyków – 

montażystów i producentów okien. Montaż stolarki w oparciu o elementy systemu CBM 

jest zgodny z wytycznymi ITB oraz posiada Krajowe Oceny Techniczne: 

1) ITB-KOT-2018/0199 wydanie 1 z 12.03.2018r „Zestaw wyrobów CBM MARBET do 
wykonywania montażowych ram termoizolacyjnych do okien i drzwi balkonowych” 

2) ITB-KOT-2018/0410 wydanie 1 z 26.03.2018r „Ciepłe Belki Montażowe (CBM) 

MARBET wraz z elementami uzupełniającymi” [2] 
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2. Korzyści – dlaczego warto zastosować system CBM MARBET? 
 

Od 2021 roku znacznie wzrosną wymogi dotyczące izolacyjności cieplnej przegród 
w budynkach mieszkalnych. Dla obiektów użyteczności publicznej (będących w zarządzie 
Skarbu Państwa)  wymogi te obowiązują od 1.01.2019r. Ciepła Belka Montażowa Marbet to 
najlepszy sposób na szczelny montaż okna, odpowiadający najwyższym wymaganiom 
inwestorów dla domów energooszczędnych i pasywnych. Odpowiednia jakość montażu 
okien w  prosty sposób pozwala na ograniczenie strat ciepła i uzyskanie znacznych 

oszczędności w kosztach utrzymania budynku. 

 

2.1 Kompleksowe rozwiązanie 
 

 
Rys. 1. Montaż CBM – w Domu Optymalnym wg projektu arch. Roberta Koniecznego 

 

      CBM to termoizolacyjna rama nośna trwale łącząca ramy stolarki okiennej z istniejącym 
murem poprzez system stalowych wsporników nośnych i materiałów uzupełniających. 

Wsporniki stalowe w zależności od typu przenoszą sprężyście obciążenia do 3 kN (300kG) 

na jedną belkę CBM. Patrz raport ITB [3]. Obciążenie z okna na mur przenosi zespół kilku 
lub kilkunastu wsporników (ilość ich zależy od wielkości montowanej stolarki, jej ciężaru 
oraz rodzaju podłoża, w którym jest zamontowana.   CBM to potwierdzone: 

    - Bezpieczeństwo użytkowania - brak uszkodzeń przy parciu 3000 Pa co odpowiada 

przejściu huraganu dewastującego, wiejącego z prędkością powyżej 250 km/h. 

Wytrzymałość na działanie siły pionowej (racking) - KLASA 4 (800N) Wytrzymałość na 
skręcanie statyczne - KLASA 4 (350N). Patrz świadectwa z badań z ITB [4] [5] [6] 

   -  Przepuszczalność powietrza 0,03 < a < 0,05m3/(mhdaPa2/3) – uzyskana w badaniach 

przepuszczalność powietrza, po cyklach symulujących wieloletnie użytkowanie. 
   - Wodoszczelność – 600 Pa, KLASA 9A. Spełnione wymagania normowe po cyklach 
zmęczeniowych (obciążenie siłą parcia i ssania wiatru oraz obciążeniem wysoką 
temperaturą). 
  -   Izolacyjność cieplna - maksymalne ograniczenie liniowych mostków cieplnych na 

styku okno-mur w systemach ciepłego montażu. Patrz oceny izolacyjności z ITB [7] [8]: 

• CBM ma najlepsze przebiegi izoterm w porównaniu z wynikami wiodącej 
konkurencji europejskiej  

• Podstawowy materiał z którego wykonane są elementy zestawu CBM 
charakteryzuje niski współczynnik przewodzenia ciepła λ≤0,032 W/mK 
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2.1.1.Właściwości izolacyjne 
 

Wykres 1. Rozkład izoterm (nadproże, próg, boki – stojaki ościeżnic) 
w zakresie temperatur od -200 C do +200C    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2. Mostki cieplne - Ψ  oraz współczynniki temperaturowe – fRsi 

Rozkład izoterm oraz tabele Ψ i fRsi  opracowano w oparciu o dane z ocen ITB. [7] i [8] 
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2.2 Bezpieczny system 

 
 

W trakcie badań certyfikacyjnych w ITB system wsporników został poddany 
gruntownemu sprawdzeniu na kopycie stalowym eliminującym zjawisko wyrywania 
śrub z podłoży murowych. Osiągnięte parametry nośności przy zadanych ugięciach oraz 

sprężysta praca układu gwarantuje bardzo duży współczynnik bezpieczeństwa dla 
faktycznie zakładanych obciążeń belek CBM. Siły niszczące często przekraczały 10kN 
przy zakładanych obciążeniach obliczeniowych dla belek CBM do 1,7 kN.  
 

Rys. 3  Stanowiska badawczo-pomiarowe w ITB Warszawa ul Ksawerów 21 

 

a)                                                                   b) 

Rys. 4 a) Wspornik KZ.10.5 Odczyty pośrednie np: - przy obciążeniu - 9 654 [N] - 

przemieszczenie - 13,06 [mm] b) Wspornik KW.10.8 Odczyty pomiarowe: - zniszczenie 

próbki - Fmax =11 732 [N] - przy przemieszczeniu - 30 [mm] 

 

 

-  Schematy statyczne belek CBM obrazuje rysunek nr 5. 

-  Nośności pojedynczych łączników dla różnych typów podłoży obrazuje tabela nr 1. [7] 

-  Nośności obliczeniowe belek CBM w zależności od  rodzaju  podłoża oraz i ilości 
zastosowanych łączników mechanicznych zestawiono w tabeli nr 2.  
-  Nośności belek CBM na kopycie stalowym (bez zjawiska wyrywania wkrętów z murów) 
zestawiono w tabeli nr3. [1] 
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Rys.5 Schematy statyczne belek CBM. 
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Tablica nr 1 Nośności pojedynczych łączników dla różnych typów podłoży [9] 

Typ  

podłoża 

Oznaczenie łącznika / 
podłoże 

Klasa 

gęstości 
objęto-

ściowej 
[kg/dm3] 

Klasa 

wytrzyma-

łości na 
ściskanie 

[N/mm2] 

Obraz podłoża 
Metoda 

wiercenia 

FRk
11) 

[kN] 
Wsp. 

bezpieczeństwa 

Fobl.
12) 

[kN] 

 Łączniki mechaniczne KPR-FAST 10 i KPS-FAST 10 o średnicy 10 mm 

    1 Beton C12/15    
wiercenie  

z udarem 
3,0 1,8 1,67 

2 Beton ≥ C16/20    
wiercenie  

z udarem 
4,0 1,8 2,22 

3 
Cegły ceramiczne 
pełne, polskie1), 5) 

≥ 1,70 ≥ 10 

 

wiercenie  

z udarem 
2,5 2,5 1,00 

4 
Cegły ceramiczne 
pełne, polskie1), 5) 

≥ 1,70 ≥ 20 
wiercenie  

z udarem 
3,5 2,5 1,40 

5 
Cegły ceramiczne 
pełne, niemieckie1), 6) 

≥ 2,00 ≥ 10 

 

wiercenie  

z udarem 
2,5 2,5 1,00 

6 
Cegły ceramiczne 
pełne, niemieckie1), 6) 

≥ 2,00 ≥ 20 
wiercenie  

z udarem 
3,5 2,5 1,40 

7 
Cegły silikatowe 
pełne2), 7) 

≥ 2,00 ≥ 20 
 

wiercenie  

z udarem 
3,5 2,5 1,40 

8 Porotherm 25P + W1) ≥ 0,80 ≥ 15 
 

wiercenie 

bez udaru 
0,9 2,5 0,36 

9 MAX 2501) ≥ 0,80 ≥ 15 
 

wiercenie 

bez udaru 
0,9 2,5 0,36 

10 
Cegły ceramiczne 
perforowane1), 8) 

≥ 1,20 ≥ 12 
 

wiercenie 

bez udaru 
2,0 2,5 0,80 

11 
Silikatowe bloki 
kanałowe2), 9) 

≥ 1,60 ≥ 12 
 

wiercenie 

bez udaru 
2,5 2,5 1,00 

12 

Elementy otworowe 

z betonu na 

kruszywie lekkim3), 

10) 

≥ 0,80 ≥ 2 
 

wiercenie 

bez udaru 
1,5 2,5 0,60 

13 

Autoklawizowany 

beton komórkowy 
AAC 24) 

≥ 0,35 ≥ 2 – 
wiercenie 

bez udaru 
0,6 2 0,30 

14 

Autoklawizowany 

beton komórkowy 

AAC 74) 
≥ 0,65 ≥ 6,5 – 

wiercenie 

bez udaru 
1,5 2 0,75 

 

1) Zgodnie z normą EN 771-1 
2) Zgodnie z normą EN 771-2 
3) Zgodnie z normą EN 771-3 
4) Zgodnie z normą EN 771-4 
5) Polska cegła pełna 
6) Niemiecka cegła pełna 
 

7) Kalksandstein KS NF 20-2.0 Vollstein zgodnie z DIN106 
8) Na przykład HLZ Rd1 1.2/12 zgodnie z DIN 105 
9) Na przykład KSL-R(P)8DF Lochstein zgodnie z DIN 106 
10) Na przykład zgodnie z DINV18151-100 
11) Nośność charakterystyczna (wyrywanie + ścinanie) 
12) Nośność obliczeniowa 
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Tablica nr 2 Nośność obliczeniowa belek CBM dla różnych podłoży 

Typ Belki 

CBM 

Schemat 

statyczny 

montażu                                   
Rodzaj podłoża murowego 

Nośność obliczeniowa dla jednej sztuki 
belki CBM przyklejonej klejem PU do 

podłoża z zamocowaniem wspornika 

stalowego łącznikami mechanicznymi 
typ KPR-FAST 10 K Ø 10 mm firmy 

Wkręt-Met w ilości sztuk 

 [kN] 

1 szt  2 szt  3 szt  

1 2 3 4 5 6 

Belki CBM 10.25(70) z wspornikiem Wewnętrznym  lub Zewnętrznym 

 i wypadkową siłą obciążającą usytuowaną na wysięgu max 6 cm od lica ściany  

CBM       

10.25.W    

10.70.W  

schemat  

 nr 1 

Podłoże betonowe typ 1,2 0,80 1,50 1,70 

Podłoże z  cegły pełnej typ 3 ,4,5,6,7 0,80 1,50 1,70 

Pustaki ceramiczne  typ 8,9 0,50 0,90 1,20 

Pustaki ceramiczne perforowane typ 10 0,60 1,20 1,40 

beton komórkowy typ 13 0,50 0,90 1,20 

Beton komórkowy typ 14 0,60 1,20 1,40 

CBM 

10.25.Z     

10.70.Z  

schemat  

 nr 2 

Podłoże betonowe typ 1,2 0,80 1,50 1,70 

Podłoże z  cegły pełnej typ 3 ,4,5,6,7 0,80 1,50 1,70 

Pustaki ceramiczne  typ 8,9 0,50 0,80 1,00 

Pustaki ceramiczne perforowane typ 10 0,60 1,00 1,30 

beton komórkowy typ 13 0,50 0,80 1,00 

Beton komórkowy typ 14 0,60 1,10 1,30 

Belki CBM 20.25(70)  z wspornikiem Wewnętrznym  lub Zewnętrznym  i wypadkową siłą 
obciążającą usytuowaną na wysięgu max 10 cm od lica ściany (w środku belki) 

CBM 

20.25.W    

20.70.W  

schemat  

 nr 3 

Podłoże betonowe typ 1,2 0,60 1,50 1,70 

Podłoże z  cegły pełnej typ 3 ,4,5,6,7 0,60 1,50 1,70 

Pustaki ceramiczne  typ 8,9 0,40 0,70 1,00 

Pustaki ceramiczne perforowane typ 10 0,50 1,00 1,20 

beton komórkowy typ 13 0,40 0,70 1,00 

Beton komórkowy typ 14 0,50 0,90 1,20 

CBM 

20.25.Z     

20.70.Z  

schemat  

 nr 4 

Podłoże betonowe typ 1,2 0,60 1,00 1,20 

Podłoże z  cegły pełnej typ 3 ,4,5,6,7 0,60 1,00 1,20 

Pustaki ceramiczne  typ 8,9 0,40 0,60 0,80 

Pustaki ceramiczne perforowane typ 10 0,50 0,80 1,00 

beton komórkowy typ 13 0,40 0,60 0,80 

Beton komórkowy typ 14 0,50 0,80 1,00 
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cd. tablica 2 - Nośność obliczeniowa belek CBM dla różnych podłoży 

Belki CBM 20.25(70)  z wspornikiem Wewnętrznym  lub Zewnętrznym  i wypadkową 
siłą obciążającą usytuowaną na wysięgu max 16 cm od lica ściany (na końcu belki) 

CBM 

20.25.W    

20.70.W  

schemat  

 nr 5 

Podłoże betonowe typ 1,2 0,60 1,50 1,70 

Podłoże z  cegły pełnej typ 3 ,4,5,6,7 0,60 1,50 1,70 

Pustaki ceramiczne  typ 8,9 0,40 0,70 0,90 

Pustaki ceramiczne perforowane typ 10 0,50 0,90 1,10 

beton komórkowy typ 13 0,40 0,70 0,90 

Beton komórkowy typ 14 0,50 0,90 1,10 

CBM 

20.25.Z     

20.70.Z  

schemat  

 nr 6 

Podłoże betonowe typ 1,2 0,60 1,00 1,20 

Podłoże z  cegły pełnej typ 3 ,4,5,6,7 0,60 1,00 1,20 

Pustaki ceramiczne  typ 8,9 0,30 0,50 0,70 

Pustaki ceramiczne perforowane typ 10 0,50 0,70 0,90 

beton komórkowy typ 13 0,30 0,50 0,70 

Beton komórkowy typ 14 0,50 0,70 0,90 

Uwagi i zalecenia:         

1) W podprogowej linii ościeża zaleca się stosować belki CBM z wspornikami 
wewnętrznymi mocowanymi na 2 lub 3 łączniki mechaniczne                                            
(w tym jeden wkręt musi być zawsze zamontowany stabilnie w blachę z góry - 
optymalnie najdalej od lica ściany w płaszczyźnie ościeża) 
- w przypadku ceramicznych pustaków otworowych dla położy typ 8,9,10                        

(dla uzyskania dodatkowej pewności kotwienia łącznika) zaleca się;  

otwór z wkrętem oraz otwory sąsiednie (dziury pionowe w pustakach ceramicznych) 

wypełnić zaprawą cementową np,  Ceresit  CX-15 

2) W górnej i bocznych liniach ościeża zaleca się stosować belki CBM z wspornikami 

zewnętrznymi mocowanymi na 2 łączniki mechaniczne 

3) Wartości nośności CBM zostały ograniczone do wysokości dopuszczonych w KOT          

(ze względu na realia wykonawcze budów) 
4) Przed przyklejaniem (pianką PU)  belek CBM  należy sprawdzić stabilność podłoży        

i je odkurzyć a w razie potrzeby dodatkowo zagruntować 

(betony komórkowe zawsze wymagają zagruntowania) 
5) W podłożach słabych (beton komórkowy i pustaki ceramiczne) zaleca się stosowanie 

minimum 3 łączników mechanicznych w linii podprogowej ościeża 

6) Sposób wiercenia otworów w podłożach zgodnie z tabelą nr… (wiercenie z udarem, 
wiercenie bez udaru)  

7) Montaż może być wykonywany w temperaturze od -5oC do +35oC (ograniczenia w 

stosowaniu muszą uwzględniać dopuszczenia związane z  chemią budowlaną) 

8) Przy dużych obciążeniach okien lub skomplikowanych montażach dobór wsporników     

i łączników konsultować z projektantem lub producentem stolarki 
9) Montaż należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażowymi Producenta montowanej 

stolarki oraz wymaganiami  ITB-KOT-2018/0410 oraz  ETAG 020   
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Tablica nr 3. Nośności belek CBM na kopycie stalowym  

(eliminującym zjawisko wyrywania łączników mechanicznych z podłoży murowych) 

Uśrednione wartości z przebadanych próbek [1] 

 
Rodzaj belki 

CBM 

Przenoszone obciążenie w [N] 
przy przemieszczeniu  (ugięciu) w 

[mm] 

Zniszczenie wspornika 

stalowego przy 

1mm 2mm 3mm 
maksymalnej 

sile F max [N] 

przemieszczeniu 

[mm] 

A Belki CBM.10….  z obciążeniem wysuniętym do 60 mm poza lico muru 

1 CBM.10...W 
(wspornik wewnętrzny) 1 410 2 583 3 402 12 035 18,3 

2 CBM.10…Z 
(wspornik zewnętrzny) 

1 438 2 557 3 337 10 983 14,8 

B Belki CBM.20….  z obciążeniem w środku belki tj. wysuniętym do 100 mm poza lico muru 

3 CBM.20…W 
(wspornik wewnętrzny) 935 2 021 3 232 11 976 21,5 

4 CBM.20….Z 
wspornik zewnętrzny) 1 019 2 238 3 193 4 036 9,7 

C Belki CBM.20….  z obciążeniem na końcu belki tj. wysuniętym do 160 mm poza lico muru 

5 CBM.20…W 
(wspornik wewnętrzny) 419 783 1 274 6 444 20,0 

6 CBM.20...Z 
wspornik zewnętrzny) 375 703 1121 3 021 9,9 

 

 

Rys. 6. Badania ogniowe w Instytucie ITB w Pionkach 
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Bezpieczeństwo przeciwpożarowe – klasa NRO (system nierozprzestrzeniający ognia 
od zewnątrz). Pierwszy montaż stolarki otworowej w strefie docieplenia muru 
dwuwarstwowego, przebadany ogniowo w Polsce i spełniający podstawowy wymóg 
dopuszczający do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.[10] 

 

2.3 Prosty w montażu 
 

CBM to przyjazny dla montażystów system pozwalający zniwelować nierówności murów 
czy krzywizny ścian. Zawiera szereg usprawnień ułatwiających montaż – na zasadzie 

„budowania z klocków”. 
 

2.4 Oszczędny, ciepły i trwały na lata 
 

CBM to ciepły i szczelny montaż gruntownie przebadany w wielokrotnie powtarzanych 

cyklach szczelności i wodoszczelności po zmiennych obciążeniowych parciem i ssaniem 

wiatru, obciążeniami termicznymi oraz normowymi obciążeniami użytkowymi. 
(rozwiązanie potwierdzone badaniami starzeniowymi). 

Rys. 7. Badania szczelności oraz trwałości rozwiązania w laboratorium ITB w Warszawie. 
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Rys. 8. Schemat montażu okna w murze dwuwarstwowym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Rys. 9. Schemat montażu okna w murze trójwarstwowym 
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Tablica 4. Zestawienie asortymentu CBM Marbet 
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[N3] Vademecum okien PVC – Aluplast, wydanie 2, 2018r 

 

Materiały reklamowe 
 

[M1] Materiały reklamowe firmy Marbet Bausystem 

 

Strony internetowe 
 

[W1] www.marbetbausystem.com 

 



Ciepła belka

montażowa MARBET

Zestaw montażowy dla stolarki 
otworowej w budownictwie 
energooszczędnym i pasywnym

M A R B E T  S P.  Z   O . O . 
 

43-346 Bielsko-Biała, ul.  Chochołowska 28 

tel.  +48 33 812 72 04, +48 600 06 36 42 

cbm@marbetbausystem.com.pl 
www.marbetbausystem.com
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