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Instrukcja montażu okien

1. WARUNKI PRAWIDŁOWEGO TRANSPORTU I SKŁADOWANIA STOLARKI
Transport okien powinien przebiegać w sposób szczególnie ostrożny na specjalnie przygotowanych do tego
stojakach transportowych. Stolarka powinna być przenoszone na miejsce montażu za pomocą uchwytów
transportowych znajdujących się na ramie okiennej lub innych uchwytów służących. W przypadku transportu za
pomocą przyssawek do szkła, przed wmontowaniem należy ponownie sprawdzić geometrię skrzydeł. Dodatkowo
przypominamy, że stolarka w czasie przenoszenia i transportu mogą ulec rozregulowaniu. Poprawny montaż
wymaga sprawdzenia funkcjonowania okuć w zamontowanych oknach oraz ewentualnej regulacji. Składowanie
stolarki zaleca się w pomieszczeniach zamkniętych lub otwartych, ale nienarażonych na bezpośrednie działanie
czynników atmosferycznych (opady, promieniowanie słoneczne), które mogą wpłynąć na odkształcenia proﬁli
wynikające z absorpcji ciepła. Zaleca się również poluzowanie pasków transportowych oraz rozcięcie folii stretch,
którą zabezpieczone są okna wraz ze stojakiem.
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2. OGÓLNE WARUNKI MONTAŻOWE
Warunki przystąpienia do montażu okien oraz drzwi balkonowych. Stolarkę należy wmontować w taki sposób by
nadawała się do prawidłowej eksploatacji a także była bezpieczna podczas użytkowania. Instalacja stolarki
powinna zostać wykonana przez specjalistyczną ekipę monterską zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub
wymogami obowiązującego prawa. Połączenie stolarki z budynkiem ma zapewnić jego prawidłową współpracę
przy przenoszeniu obciążeń, oraz zagwarantować właściwą odporność na czynniki atmosferyczne.
Okna i drzwi balkonowe powinny być wbudowane w ściany zewnętrzne w taki sposób aby nadawały się do
eksploatacji, mogły być bezpiecznie i bez przeszkód użytkowane oraz spełniały następujące funkcje:
-oddzielały wnętrze budynku od zmiennych warunków klimatycznych panujących na zewnątrz
-przenosiły obciążenia działające na ściany budynku
Połączenia okien i drzwi balkonowych ze ścianami budynku powinny spełniać następujące wymagania:
-szczelność na przenikanie powietrza i wody opadowej
-szczelność na przenikanie pary wodnej z pomieszczenia
-izolacyjności cieplnej na poziomie zbliżonym do izolacyjności okna
-odporności na promieniowanie UV ( w zależności od deklaracji producenta materiałów uszczelniających )
-trwałości , niezawodności działania
-estetyki i higieny
-bezpieczeństwa użytkowania
Przed przystąpieniem do montażu okien w budynkach nowych należy sprawdzić:
-wymiary otworów okiennych
-rodzaj ościeża ( z węgarkiem, bez węgarka)
-płaskość i pionowość ścian
-stan wykończenia ościeży okiennych , w przypadku wbudowywania okien po wykonaniu tynków
Przed przystąpieniem do wymiany okien w istniejących budynkach należy:
-określić rodzaj ściany zewnętrznej budynku
-rodzaj ościeża ( z węgarkiem, bez węgarka)
-dokonać obmiaru otworu okiennego z natury i określić wymiary nowego okna z uwzględnieniem luzów
montażowych na obwodzie
-dokonać ewentualnych odkuć w celu precyzyjnego pomiaru wymiarów otworu okiennego
-określić stan techniczny ściany
-oczyścić otwór okienny
SPRAWDZENIE WYMIARÓW
Przed wbudowaniem okien należy sprawdzić wymiary okienne, aby upewnić się czy wymiary otworu
okiennego i okna są do siebie dostosowane tzn. szczeliny na obwodzie między ościeżnicą okna a ościeżem.
W przypadku wymiany okien w budynkach istniejących należy sprawdzić :
-typ okna: ( zespolone , jednoramowe , skrzynkowe itp.) przy czym wymienione okna mogą się różnić
wymiarami od okien nowych
-wymiary otworu okiennego z określeniem kształtu obrzeży otworu ( z węgarkiem, bez węgarka itp.) i
szerokość ościeżnic wymienianych okien ( mogą być szersze niż ościeżnice okien wstawianych)
-usytuowanie izolacji termicznej ścian
-usytuowanie parapetu zewnętrznego i wewnętrznego
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3. MOCOWANIE OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH
Usytuowanie okien i drzwi balkonowych w ościeżu powinno być wykonane zgodnie z projektem i dokumentacją
techniczną przebiegiem izoterm lub uzgodnieniami z inwestorem/kierownikiem budowy
W przypadku gdy nie jest znany przebieg izoterm i nie uwzględnia się rozkładu temperatury można przyjąć
przybliżone miejsca usytuowania okien:

a)

b)

W ścianie jednowarstwowej ( pełnej) bez izolacji termicznej

W ścianie trójwarstwowej z izolacją w jej środku

– w połowie grubości ściany

– w streﬁe izolacji termicznej

c)

d)

W ścianie dwuwarstwowej z zewnętrzną izolacją termiczną
- w licu muru

W ścianie dwuwarstwowej z zewnętrzną izolacją termiczną
- przed licem muru

W przypadku okien wysuniętych przed lico muru, mocowanych przy zastosowaniu systemowych rozwiązań
wykorzystujących konsole, system MOWO, system WINFRAMER itp. okna powinny być usytuowane w warstwie
izolacji termicznej.
W przypadku ościeżnicy z węgarkami zaleca się takie ustawienie okna, aby kształtowniki ościeżnicy (pionowe
i poziome) były osłonięte przez węgarek nie więcej niż do połowy szerokości kształtownika ościeżnicy.
Do posadowienia progu ościeżnicy okien/drzwi stosuje się klocki , kliny z impregnowanego drewna lub systemowe
kliny montażowe PP

4

W W W. PA G E N . P L

Instrukcja montażu okien

4. ROZMIESZCZENIE KLOCKÓW DYSTANSOWYCH
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone , aby nie było możliwości deformowania się ram
okiennych pod wpływem temperatury oraz ciężaru własnego okna oraz obniżenia jego funkcjonalności.
-Klocków podporowych nie stosuje się w przypadku montażu okien przy użyciu konsoli.
-Klocki powinny być umieszczone centralnie pod elementami pionowymi ościeżnicy i słupków
-Przy montażu drzwi balkonowych przesuwnych dolna szyna jezdna powinna być podparta stabilnie na całej
długości poprzez rozmieszczenie klocków podporowych pod szyną z zachowaniem maksymalnych odstępów do
300mm
-Klocki dystansowe służące podczas montażu do czasowego ustalenia pozycji okna w otworze po zamocowaniu
ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych
-Zastosowanie okien przy użyciu tylko dybli ramowych ,wkrętów lub kotew bez zastosowania klocków
podporowych jest niewystarczające do przeniesienia obciążeń działających w płaszczyźnie okna/drzwi
-Zastosowanie wkrętów do bezpośredniego montażu okien do ościeża może nie wymagać używania klinów
podporowych lub dystansowych jeśli producent wkrętów posiada badania w tym zakresie
-Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0m wynoszą
1,5mm a maksymalnie nie więcej niż 3mm
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą okienną i ościeżem nie powinien przekraczać 40mm.
W szczególnych przypadkach dopuszczalne są wymiary większe. Wówczas sposób uszczelnienia i zastosowanie
materiałów uszczelniających wymaga indywidualnego podejścia.

Okno dwuskrzydłowe (R+RU)
ze słupkiem ruchomym

Okno dwuskrzydłowe (R+RU)
ze słupkiem stałym

Okno uchylne (U)

klocek podporowy
klocek dystansowy

Okno rozwierano-uchylne (RU)

Okno-drzwi przesuwne

kliny montażowe PVC
lub drewniane impregnowane
klocki podporowe
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5. ELEMENTY DO MOCOWANIA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH
Montaż okien powinien być wykonany za pomocą mechanicznego mocowania okna( ościeżnicy do elementu
konstrukcyjnego budynku. Może on odbywać się zarówno w sposób bezpośredni, gdy łącznik mocujący,
przechodząc przez ościeżnicę okna, osadzany jest jednocześnie w ościeżu lub pośrednio, gdy stosowane są
dodatkowe elementy łączące ramę okna z ościeżem w postaci kotew okiennych , konsoli itp.
Firma PAGEN zaleca montaż stolarki PVC z pakietem 3-4 szybowym lub pakietem szkleń bezpiecznych w sposób
bezpośredni za pomocą wkrętów ramowych lub dybli stalowych

wkręt ramowy

dybel stalowy z metalową tuleją

kotwa okienna stalowa

UWAGA !!!
Kotwy nie są przeznaczone do przenoszenia obciążeń w płaszczyźnie do nich prostopadłej. Ich podstawowym
przeznaczeniem jest montaż pośredni w ościeży okien osadzonych w celu przejęcia obciążeń od ssania i parcia
wiatru. Kotwy stosuje się w przypadku, kiedy nie można – przy montażu bezpośrednim wkrętami lub dyblami
zachować minimalnej odległości od krawędzi muru.

konsola stalowa

Konsola – stalowe elementy przenoszące obciążenie wywołane ciężarem montowanego okna. Wykorzystuje się je
do montażu okien wysuniętych częściowo lub całkowicie poza lico muru- w streﬁe izolacji termicznej.
Przy doborze elementów mocujących każdorazowo należy je dostosować do materiału muru oraz obciążeń
stolarki okiennej.
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6. ROZMIESZCZENIE PUNKTÓW MOCOWAŃ OKIEN I DRZWI
Mocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy okna i drzwi balkonowych zgodnie
z poniższym rysunkiem.

A- rozstaw zamocowań:
przy białych oknach PVC max 700mm
przy kolorowych oknach PVC max 600mm

- Dodatkowy punkt zamocowania
mechanicznego okien wysuniętych
przed lico muru

B- odległość od naroża proﬁlu ,oraz słupków

Alternatywny system ryglowania zalecany przez SIP
7
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7. MOCOWANIE BEZPOŚREDNIE OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH
Mocowanie bezpośrednie występuje wtedy gdy element mocujący przechodzi przez ościeżnicę i jest osadzony
w otworze wykonanym w ościeżu. W przypadku okien z proﬁli aluminiowych z przekładkami termicznymi,
mocowanie wykonywane jest przez komorę wewnętrzną proﬁlu lub w osi zintegrowanego proﬁlu aluminiowego
przechodzącej przez przekładkę termiczną gdzie obowiązkiem jest zastosowanie odpowiedniej podkładki
metalowej wykluczającej przeniesienie działających obciążeń na przekładkę termiczną z tworzywa sztucznego.

Montaż ramy okiennej przy pomocy dybli stalowych
z tuleją metalową lub wkrętów ramowych.

Mocowanie bezpośrednie dyble/wkręty
z zastosowaniem klocków podporowych

Mocowanie bezpośrednie kotwy
wkręty/dyble „ciepły parapet”
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8. MOCOWANIE POŚREDNIE
Mocowanie pośrednie okna w ościeży wykonywane jest przede wszystkim przy użyciu kotew. Kotwy powinny być
mocowane do muru za pomocą kołków rozporowych przeznaczonych do odpowiedniego rodzaju muru gdzie
zostały użyte lub wkrętów w odległości od krawędzi muru nie mniejszej niż 60mm. Kotwy powinny być wykonane
z blachy ocynkowanej o grubości minimum 1,5 m. Każda kotwa powinna być przykręcona do ramy ościeżnicy
wkrętem lub odpowiednio zaryglowana specjalnie do tego przygotowanymi zaczepami systemowymi. Kotwa
powinna być przytwierdzona do muru w taki sposób aby uniemożliwić jakiekolwiek przemieszczenie się pod
obciążeniem.

Mocowanie pośrednie - kotwy
z zastosowaniem klocków podporowych

Montaż ramy okiennej przy
pomocy kotew montażowych.

Kołki mocujące kotwę należy dobrać w taki sposób by połączenie kotwa-ościeże było trwałe i stabilne.

Przykłady kołków montażowych stosowane przez ekipy montażowe fabryki PAGEN.
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9. MOCOWANIE OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH WYSUNIĘTYCH PRZED LICO MURU
Mocowanie okien wysuniętych częściowo lub całkowicie przed lico muru można wykonać przy użyciu konsoli
i wsporników lub kątowników stalowych .
Każdorazowo mocowanie okna wymaga odpowiedniego doboru konsoli, oraz wsporników, konsole, wsporniki
oraz kątowniki powinny być rozmieszone po całym obwodzie okna zgodnie z zaleceniami producenta
(wsporników, konsoli) oraz przytwierdzone w sposób trwały do muru.

Montaż ramy okiennej
przy użyciu konsoli.

Montaż na konsolach z regulacją podpory

Montaż okien za pomocą specjalnych ram obwiedniowych
PAGEN ZALECA ISO-TOP WINFRAMER, MOWO itp.
Załącznik numer 1 instrukcja montażu ISO-TOP WINFRAMER

Montaż ramy okiennej
przy użyciu ram nośnych MOWO,WINFRAMER
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10. POŁĄCZENIA OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH ZE ŚCIANĄ
Zasady ogólne:
Celem uszczelnienia jest zabezpieczenie szczeliny między oknem i ościeżem przed zawilgoceniem , zarówno
przed wodą opadową od strony zewnętrznej, jak i wilgocią z powietrza przenikającego z pomieszczenia od strony
zewnętrznej.
System uszczelnienia powinien składać się z trzech warstw:
-Warstwy wewnętrznej
Uszczelnienie wykonane z materiałów paroszczelnych w formie różnego rodzaju taśm lub folii
nieprzepuszczających powietrza i pary wodnej
-Warstwy środkowej
Stanowiący izolację termiczną oraz akustyczną połączenia okna ze ścianą wykonanej z pianki poliuretanowej lub
mineralnych materiałów izolacyjnych a tym samym zapobiegającym wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie
z izolacją termiczną ( w miejscach o temperaturze niższej od punktu rosy)
-Warstwy zewnętrznej
Stanowiący uszczelnienie , wykonywany z taśm rozprężnych impregnowanych, taśm warstwowych lub folii
paroprzepuszczalnych.
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy każdorazowo przestrzegać wytycznych producenta materiałów
uszczelniających.
Montaż taśm uszczelniających na systemach ISO lub innych postępowanie każdorazowo wd. Instrukcji producenta
Załącznik nr 2 folie przyłączane do okien
MOCOWANIE DOLNEJ CZĘŚCI OŚCIEŻNICY
-za pomocą kołków rozporowych, dybli ramowych wg wytycznych ITB
-kotew metalowych z zachowaniem należytego doszczelnienia dolnej części
-montaż na proﬁlach podokiennych PVC. Producent dopuszcza montaż okien na proﬁlach PVC specjalnie do tego
przeznaczonych z zachowaniem należytego doszczelnienia przy czym montaż zastosowanych proﬁli nie jest
obligatoryjny.
-producent nie dopuszcza montażu drzwi balkonowych, drzwi wejściowych, dużych przeszkleń oraz okien
przesuwnych na listwach podparapetowych, które nie są w stanie przenosić tak dużych obciążeń.
Do w/w konstrukcji zaleca się stosowanie poszerzeń systemowych, klinarytu lub podwalin.
-osadzenie na proﬁlach podokiennych z twardego styropianu (styroduru, klinarytu ) zgodnie z instrukcją
producenta proﬁli podokiennych lub wg ITB
OSADZENIE PARAPETÓW OKIENNCYH
Parapet zewnętrzny: niezależnie z jakiego materiału jest wykonany powinien wystawać około 30-40mm poza
płaszczyznę ściany lecz nie mniej niż 20mm, przymocowanie parapetu powinno zapewnić dostateczny spadek,
w przypadku połączeń parapetów należy łączenia doszczelnić preparatem elastycznym zgodnie z zachowaniem
warunków doszczelnienia.
W przypadku montażu parapetu w nowym budownictwie( surowe stany) należy kołnierz parapetu wprowadzić
pod proﬁl ościeżnicy. Natomiast w przypadku dokonania wymiany stolarki kiedy nie można wprowadzić parapetu
pod proﬁl ościeżnicy wywinięty kołnierz należy docisnąć do ramy ościeżnicy i przykręcić wkrętami z zachowaniem
odpowiedniego doszczelnienia połączeń.
Należy każdorazowo pamiętać o niezakrywaniu otworów odwadniających
Parapet wewnętrzny: należy osadzić w dolnej części okna po wcześniejszym wykonaniu uszczelnienia po stronie
wewnętrznej styku ramy ościeżnicy z ościeżem za pośrednictwem materiału do tego przeznaczonego (folia
paroszczelna, taśma rozprężna itp.)
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11. ŁĄCZENIE OKIEN W ZESTAWY:
Ościeżnice okien i drzwi balkonowych powinny być połączone za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych
systemowych połączeń,
-każdorazowo połączenie należy dodatkowo doszczelnić taśmą rozprężną
-skręcić za pomocą wkrętów rozstawionych nie więcej niż co 600mm
Przy czym skręcenie łączników balkonowych dopuszcza się za pomocą specjalnie do tego przeznaczonych
wkrętów ( o odpowiedniej wytrzymałości deklarowanej przez producenta). Lub za pomocą gwintowanych szpilek
skręconych obustronnie „nakrętką Ericsona” o średnicy nie mniejszej niż ø6mm.
Połączenia okien przy pomocy łączników statycznych, fasadowych itp. Powinno nastąpić za pomocą
gwintowanych szpilek skręconych obustronnie „nakrętką Ericsona” o średnicy nie mniejszej niż ø6mm-8mm przy
zachowaniu należytego uszczelnienia impregnowaną taśmą rozprężną.

Nakrętka Ericsona

Szpilka gwintowana
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ŁĄCZNIK FASADOWY

1
Nakrętki Ericsona + szpilka gwintowana

2
Gąbka rozprężna

3

Silikon opcjonalnie

ŁĄCZNIK BALKONOWY

1
Nakrętki Ericsona + szpilka gwintowana

2
Gąbka rozprężna
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ŁĄCZNIK 90 stopni

1

Wkręt do łączenia ościeżnicy

2
Gąbka rozprężna

3
Silikon opcjonalnie
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ŁĄCZNIK RUROWY

1

Wkręt do łączenia ościeżnicy

2
Gąbka rozprężna
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12. DODATKOWE INFORMACJE DLA KLIENTÓW FIRMY PAGEN
1.Przed podpisaniem dokumentu odbioru Klient zobowiązany jest do ilościowego i jakościowego sprawdzenia
wyrobów w zakresie wad jawnych (informacja Karta Gwarancyjna punkt IV podpunkt 6) oraz odnotowane na
dokumencie odbioru (nie później niż 48 godzin od chwili odebrania stolarki).
2.Należy pamiętać, że produkty ﬁrmy Pagen są produktem budowlanym, którego ocenę jakościową poddaje się
z odległości:
-proﬁl PCV i aluminium od strony wewnętrznej 2m, a od strony zewnętrznej 3m bez bezpośredniego padania
promieni słonecznych,
-szkło z odległości 3m pod kątem prostym na szarym tle bez bezpośredniego padania promieni słonecznych.
3. Gwarancja nie obejmuje:
-uszkodzeń mechanicznych produktów ﬁrmy Pagen powstałych po terminie 48h od odebrania stolarki,
zwulkanizowanej na proﬁlach taśmy ochronnej, skutków działania agresywnych środków chemicznych, uszkodzeń
powstałych w wyniku zdarzeń losowych, rys, pęknięć szkła, normalnego zużycia i eksploatacji,
-zaparowania szyby od strony wewnętrznej lub zewnętrznej pomieszczenia, będącej przyczyną złej wentylacji
pomieszczenia lub czynników atmosferycznych (W pomieszczeniach słabo ogrzewanych o dużej wilgotności
powietrza lub z ograniczoną wentylacją może wystąpić "roszenie" szyb na powierzchni o najniższej temperaturze
w pomieszczeniu. Przy dużych mrozach ściekająca woda może nawet zamarzać przy styku szyby z uszczelką.
Rozwiązaniem tego uciążliwego problemu jest poprawienie wentylacji - dodatkowe urządzenia wentylacyjne
i częstsze wietrzenie),
-naturalnych wad szkła w granicach dopuszczalnych przez stosowne normy (PN-EN-1279-1-6, PN-EN-121501:2002, PN-EN ISO 12543-(1:6):2000, PN-EN 357:20052, PN-EN 365:2000, PN-EN 1096-1),
-uszkodzenia okucia wywołanego przez zabrudzenia, nieprawidłowej eksploatacji, niewłaściwej konserwacji oraz
uszkodzeń mechanicznych ,
-bieżącej konserwacji i regulacji produktów ﬁrmy Pagen,
-wad montażu nieautoryzowanego przez ﬁrmę Pagen, uszkodzeń wynikających z niewłaściwego przechowywania
stolarki bądź szkodliwych warunków środowiska.
4. Przed przystąpieniem do montażu okien w budynkach nowych należy sprawdzić:
-wymiary otworów okiennych,
-rodzaj ościeża (z węgarkiem, bez węgarka),
-płaskość i pionowość ścian,
-stan wykończenia ościeży okiennych, w przypadku wbudowywania okien po wykonaniu tynków.
5. Przed przystąpieniem do wymiany w istniejących budynkach należy:
-typ okna: (zespolone, jednoramowe, skrzydnkowe itp.) przy czym wymienione okna mogą się różnić wymiarami
od okien nowych,
-określić rodzaj ściany zewnętrznej budynku,
-rodzaj ościeża (z węgarkiem, bez węgarka),
-dokonać obmiaru otworu okiennego z natury i określić wymiary nowego okna z uwzględnieniem luzów
montażowych na obwodzie,
-dokonać ewentualnych odkuć w celu precyzyjnego pomiaru wymiarów otworu okiennego,
-określić stan techniczny ściany,
-oczyścić otwór okienny.
6. Nie dopuszcza się montażu/instalacji: drzwi balkonowych,systemów przesuwnych, drzwi wejściowych, a także
okien o zwiększonym gabarycie lub posiadających próg aluminiowy przy zastosowaniu proﬁli transportowopodparapetowych. Każdorazowo należy zapewnić stabilne podparcie dolnej części ościeży przy użyciu
odpowiedniego połączenia, oraz doszczelnienia.
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7. W przypadku wykonania instalacji przez autoryzowaną ekipę ﬁrmy Pagen , epika montująca zobowiązuje się do
wykonania regulacji w trakcie instalacji stolarki oraz jednej bezpłatnej regulacji w terminie do 30 dni od dnia
podpisania Protokołu odbioru, na indywidualne wezwanie Klienta. Po upływie tego terminu Zamawiający wykonuje
regulacje we własnym zakresie lub odpłatnie przez serwis ﬁrmy Pagen. Po dokonanej instalacji produktów ﬁrmy
Pagen oraz przed podpisaniem protokołu odbioru należy sprawdzić poprawność działania zainstalowanych
produktów ﬁrmy Pagen pod kątem poprawności działania. Zamawiający odpowiedzialny jest za odpowiednie
przygotowanie stanu miejsca, w którym jest montowana stolarka budowlana.
8. Gwarancją nie są objęte produkty lub ich części, na które Zamawiający uzyskał obniżkę ceny z tytułu trwałych
wad.
9. Nadużycie uprawnień gwarancyjnych i bezprzedmiotowe, nieuzasadnione wezwanie pracowników Producenta
powoduje zwrotne dochodzenie poniesionych kosztów, w tym kosztów dojazdu oraz robocizny wg aktualnie
obowiązującego cennika dostępnego na stronie www.pagen.pl.
10. Reklamację należy zgłosić w punkcie sprzedaży, w którym wyroby zostały zakupione lub bezpośrednio
w siedzibie ﬁrmy Pagen lub poprzez wysłanie formularza reklamacyjnego dostępnego na www.pagen.pl na adres
e-mail serwis@pagen.pl.

Dane produktu opierają się na naszym teraźniejszym stanie wiedzy. Mają one zadanie informowania i orientacji, jednakże nie mają
charakteru wiążącej specyﬁkacji. Z racji wielu możliwych oddziaływań nie zwalnia to osobę przetwarzającą i stosującą produkt do własnych
kontroli i prób. Pomimo dokładności i sumienności przedstawionych właściwości nie jest możliwe przejęcie odpowiedzialności prawnej za
skutki w przypadku konkretnego zastosowania produktu.
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