Ciepła belka
montażowa MARBET
Zestaw montażowy dla stolarki
otworowej w budownictwie
energooszczędnym i pasywnym

Ciepły, bezpieczny montaż
Ciepła Belka Montażowa Marbet to innowacyjny zestaw elementów do szczelnego i prostego montażu
okien i drzwi (stolarki otworowej) w strefie izolacji termicznej budynku, stosowany głównie w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. 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 dodatkowymi elementami: belką podprogową (BP),
podstawami pod parapety: wewnętrznym (PPW) i zewnętrznym (PPZ) oraz węgarkiem (W).
System 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
Krajową Ocenę Techniczną.

Korzyści – dlaczego warto zastosować system
CBM MARBET?
Od 2021 roku znacznie wzrosną wymogi dotyczące izolacyjności cieplnej przegród w budynkach
mieszkalnych. Ciepła Belka Montażowa Marbet to najlepszy sposób na szczelny montaż okna, odpowiadający najwyższym wymaganiom inwestorów. Odpowiednia jakość montażu okien w prosty sposób
pozwala na ograniczenie strat ciepła i uzyskanie znacznych oszczędności w kosztach utrzymania
budynku.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE
CBM to termoizolacyjna rama nośna trwale łącząca ramy stolarki okiennej z istniejącym murem.

CBM maksymalnie ogranicza liniowe mostki cieplne na styku okno-mur w systemach ciepłego
montażu:
• CBM ma najlepsze przebiegi izoterm w porównaniu z wynikami wiodącej konkurencji europejskiej
• materiał z którego wykonane są elementy zestawu CBM charakteryzuje niski współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,032 W/mK
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ROZKŁAD IZOTERM (NADPROŻE, PRÓG, BOKI - STOJAKI OŚCIEŻNIC) W ZAKRESIE TEMPERATUR
OD -20OC DO +20OC
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MOSTKI CIEPLNE – Ψ ORAZ WSPÓŁCZYNNIKI TEMPERATUROWE – f Rsi
Parametry liczbowe systemu zebrano w poniższej tabeli:
WARTOŚCI MOSTKÓW CIEPLNYCH – Ψ

WSPÓŁCZYNNIKI TEMPERATUROWE –

CBM umożliwia kilkukrotne obniżenie wartości mostków
cieplnych w obrębie ościeża w odniesieniu do wartości obliczeniowych przyjmowanych za normą PN-EN 12831.

Porównanie ustalonych w badaniach CBM współczynników
temperaturowych – fRsi do wymagań minimalnych określonych w przepisach budowlanych.
(Rozporządzenie MIiB – Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

NADPROŻE
Ψ = 0,12 (W/m*K) - wg normy
Ψ = 0,012 (W/m*K) - uzyskane w CBM

f Rsi

NADPROŻE
fRsi = 0,72 - wymagany poziom minimalny
fRsi = 0,87 – uzyskany poziom w CBM

różnica - 1000%

PRÓG
Ψ = 0,12 (W/m*K) - wg normy
Ψ = 0,021 (W/m*K) - uzyskane w CBM

PRÓG
fRsi = 0,72 - wymagany poziom minimalny
fRsi = 0,91 – uzyskany poziom w CBM

różnica - 571%

STOJAKI OŚCIEŻNIC
Ψ = 0,12 (W/m*K) - wg normy
Ψ = 0,011 (W/m*K) - uzyskane w CBM

STOJAKI OŚCIEŻNIC
fRsi = 0,72 - wymagany poziom minimalny
fRsi = 0,87 – uzyskany poziom w CBM

różnica - 1091%

* rozkład izoterm oraz tabele Ψ i fRsi opracowano w oparciu o dane z raportu nr NZF-02269/17/Z00NZF z dnia 10.11.2017r. wykonanego w Zakładzie Fizyki Cieplnej, Akustyki
i Środowiska ITB, Warszawa ul Ksawerów 21.
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BEZPIECZNY SYSTEM
CBM to system stalowych konsoli – wsporników nośnych i materiałów uzupełniających pracujących
sprężyście, zapewniający osiągnięcie najwyższych parametrów - klas w zakresie wytrzymałości,
szczelności i termiki połączeń.
• Bezpieczeństwo stosowania
sprężysta praca wsporników stalowych w belkach CBM w zakresie obciążeń do 200÷300 kG (2÷3kN).
Wielkość ta zależy od typu wspornika i miejsca jego obciążenia.
Obciążenie z okna na mur przenosi zespół kilku – kilkunastu takich kotew (ilość ich zależy od wielkości montowanej stolarki jej ciężaru oraz rodzaju podłoża, w którym jest zamontowana).
• 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)
• Przepuszczalność powietrza
0,03 < a < 0,05m3 / (mhdaPa2/3) – uzyskana w badaniach przepuszczalność powietrza systemu
CBM, 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).
• 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.
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NOŚNOŚCI WSPORNIKÓW CBM
Wartość przenoszonego obciążenia w zależności od przemieszczenia (w zakresie do 3 mm) oraz
wartości niszczące wsporniki stalowe (konsole) dla określonego typu belek CBM

A

Rodzaj belki CBM

B

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

1 mm

A
1

2 mm

3 mm

Zniszczenie wspornika
stalowego przy:
maksymalnej sile Fmax
[N]

i przemieszczeniu
[mm]

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

CBM.10….W
(belki z wspornikiem
wewnętrznym)

2

C

1 410

2 583

3 403

12 035

18,3

1 438

2 557

3 337

10 983

14,8

CBM.10….Z
(belki z wspornikiem
zewnętrznym)

B

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

4

935

2 021

3 232

11 976

21,5

1 019

2 238

3 193

4 036

9,7

CBM.20….Z
(belki z wspornikiem
zewnętrznym)

C

Belki CBM.20…. z obciążeniem na końcu belki tj. wysuniętym do 160 mm poza lico muru
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CBM.20....W
(belki z wspornikiem
wewnętrznym)

6

419

783

1 274

6 444

20,0

375

703

1 121

3 021

9,9

CBM.20....Z
(belki z wspornikiem
zewnętrznym)

– Wartości uśrednione z wyników przebadanych próbek.
– Zestawienie opracowano w oparciu o wyniki z Raportu Badań nr LZE01-01204/16/Z00NZE z 6.06.2016 r. wykonany przez Zakład
Inżynierii Elementów Budowlanych ITB w Warszawie ul. Ksawerów 21. Osiągnięte wysokie wartości obciążeń przy odpowiadającym
im przemieszczeniom uzyskano na kopycie stalowym eliminującym zjawisko wyrywania śrub z muru. Potwierdzając tym sprężystość i bezpieczeństwo pracy układu. Przyjęty w systemie CBM zakres zakładanych obciążeń (od 600N do 1500N) przypadający na
jedną sztukę belki mocowanej do muru uwzględnia realia budowy – standardowe nośności śrub kotwiących.
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Wspornik KZ.10.5
Odczyty pomiarowe pośrednie np:
- przy obciążeniu - 9 654 [N]
- przemieszczenie - 13,06 [mm]

Wspornik KW.10.8
Odczyty pomiarowe:
- zniszczenie próbki - Fmax =11 732 [N]
- przy przemieszczeniu - 30 [mm]

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”.

OSZCZĘDNY, CIEPŁY I TRWAŁY NA LATA
CBM to ciepły i szczelny montaż pozwalający na ograniczenie strat ciepła i uzyskanie znacznych
oszczędności w kosztach utrzymania budynku (rozwiązanie potwierdzone badaniami starzeniowymi).
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Klej - uszczelniacz hybrydowy
Klej do styropianu PU
Wkręt ościeżnicowy

Schemat
montażu okna
mur dwuwarstwowy

Taśma paroizolacyjna
Taśma paroprzepuszczalna

Elastyczna piana PU

PPW - podstawa
parapetu wewnętrznego

Parapet zewnętrzny

Wkręt ościeżnicowy

Pianka montażowa PU

Klej - uszczelniacz hybrydowy

PPZ - podstawa
parapetu zewnętrznego

Klej do styropianu PU

BP - belka podprogowa

Śruby montażowe Ø 10mm

Ocieplenie
BSO

CBM - Ciepła Belka Montażowa

Zaprawa klejąca do styropianu

MUR

Klej do styropianu PU
Taśma paroizolacyjna

Schemat
montażu okna
mur trójwarstwowy

Wkręt ościeżnicowy

Elastyczna piana PU

Taśma paroprzepuszczalna

PPW - podstawa
parapetu wewnętrznego
Taśma rozprężna
Wkręt ościeżnicowy
Klej - uszczelniacz hybrydowy
Parapet zewnętrzny
Klej do styropianu PU
PPZ - podstawa
parapetu zewnętrznego

Śruby montażowe Ø 10mm
Zaprawa klejąca

Pianka montażowa PU
BP - belka podprogowa

Ściana
elewacyjna

Ocieplenie:
wełną lub
styropianem

MUR

CBM - Ciepła Belka Montażowa
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ZESTAWIENIE ASORTYMENTU CBM MARBET

i

Materiał EPS:
Gęstość: ≥ 40 kg/m3;
CS (10) 300: ≥ 300 kPa
λD ≤ 0,032W/mK;

rodzaj elementu (szerokość ościeża)

*) – dla BP HARD
Gęstość: ≥ 60 kg/m3;
CS (10) 600: ≥ 600 kPa
λD ≤ 0,034 W/mK;

Długość belek CBM

10 cm
25 cm

20 cm
70 cm

25 cm

70 cm

ze wspornikiem
wewnętrznym
CBM.10.25.W

CBM.10.70.W

CBM.20.25.W

CBM.20.70.W

CBM.10.25.Z

CBM.10.70.Z

CBM.20.25.Z

CBM.20.70.Z

ze wspornikiem
zewnętrznym

elementy uzupełniające system CBM

bez wspornika
CBM.10.25

Belka
podprogowa

CBM.10.70

CBM.20.25

CBM.20.70

BP
BP.HARD*)

Podstawa parapetu
wewnętrznego
PPW

Podstawa parapetu
wewnętrznego
PPZ

Węgarek
W

M A R B E T S P. Z O . O .

Doradztwo Techniczno-Handlowe

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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