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N
ajwiêcej szkód powstaje zim¹, bo dla
Ÿle wykonanego tarasu zabójcze jest
zamarzanie wody w niewidocznych

najczêœciej szczelinach. To powoduje nisz-
czenie nie tylko samej nawierzchni, ale
równie¿ g³êbiej po³o¿onych warstw. Ÿle
przygotowane pod³o¿e tarasu mo¿e te¿ staæ
siê Ÿród³em naprê¿eñ, które zniszcz¹ jego
powierzchniê. Tak uszkodzone tarasy na-
tychmiast trac¹ najwa¿niejszy atut u¿ytko-
wy – wygl¹d. W drugiej grupie b³êdów, bar-
dzo czêsto wskazywanych przez u¿ytkowni-
ków, jest przeciekanie tarasów ze Ÿle wyko-
nan¹ izolacj¹ miejsc, w których taras ³¹czy
siê z konstrukcj¹ budynku.

ROZPOZNAJEMY OBJAWY
Taras jest konstrukcj¹ wielowarstwow¹,
a w takiej naj³atwiej o pope³nienie b³ê-
dów, które bêd¹ kumulacj¹ albo zastoso-
wania z³ych materia³ów, albo z³ego wyko-
nawstwa, albo jednego i drugiego.   
Do sedna problemu mo¿na dojœæ po obja-
wach uszkodzeñ. 

Pêkanie p³ytek (p³ytki s¹ najczêstszym
sposobem wykoñczenia powierzchni tara-
sów) mo¿e mieæ ró¿ne pod³o¿e. Jeœli pêk-
niêcia tworz¹ jedn¹ liniê przez wiele p³y-
tek, to trzeba liczyæ siê z  uszkodzeniem
konstrukcji tarasu. Przypadkowo biegn¹-
ce rysy na pojedynczych p³ytkach œwiad-
cz¹ o braku dylatacji lub o zbyt w¹skich
spoinach miêdzy p³ytkami. Je¿eli popê-
ka³o lastriko równie¿ wskazuje to na Ÿle
wykonan¹ konstrukcjê p³yty tarasowej
lub jej niestabilne oparcie, b¹dŸ brak
dylatacji.
Kruszenie siê p³ytek jest typowym obja-
wem u¿ycia z³ego materia³u, np. p³ytki
nie by³y mrozoodporne – nasi¹kniête za-
marzaj¹, a zawarta w ich porach woda
zwiêksza swoj¹ objêtoœæ niszcz¹c struktu-
rê p³ytki. Wystarczy kilka cykli zamarza-
nia i rozmarzania, by niemrozoodporna
powierzchnia tarasu wygl¹da³a jak po ka-
taklizmie.  
W odpadaniu p³ytek te¿ ma swój udzia³
zamarzaj¹ca woda, która wczeœniej prze-

niknê³a pod pokrycie nawierzchni przez
spoiny. Wystarczy kilkakrotne zamro¿e-
nie wody w tej przestrzeni, by odspoiæ
p³ytkê od pod³o¿a. Taki proces mo¿e do-
tyczyæ nie tylko warstwy mocuj¹cej p³yt-
ki, ale równie¿ betonowego pod³o¿a, jeœli
nie zosta³o odpowiednio uszczelnione.
Po³o¿enie nowych p³ytek w miejsce
uszkodzonych na chwilê tylko, wy³¹cznie
wizualnie, poprawi sytuacjê. Przyczyny

REMONT

TARAS

Wykonanie tarasu 

wymaga re¿imu technolo-

gicznego. Wynika to

przede wszystkim z faktu,

¿e jest on permanentnie

wystawiony na dzia³anie

zmiennych warunków 

atmosferycznych, które

bezlitoœnie demaskuj¹

ka¿dy b³¹d. A ¿e nie 

ka¿d¹ szkodê da siê 

naprawiæ doraŸnie, 

najczêœciej trzeba wtedy

taras zrobiæ od nowa.fo
t.

 SS
EM

M
EL

RO
CK

fo
t.

 AA
RC

H
IW

U
M

 BB
D

Przypadkowo bbiegn¹ce rrysy nna ppojedynczych pp³yt-
kach œœwiadcz¹ oo bbraku ddylatacji llub oo zzbyt ww¹skich
spoinach mmiêdzy pp³ytkami

Czasami trzeba

od nowa CEZARY JJANKOWSKI

tarasy.qxd  2007-03-22  17:39  Page 142



4  2 0 0 7 143

tkwi¹ce u Ÿród³a uszkodzeñ znikn¹ dopie-
ro wraz z remontem ca³ej powierzchni ta-
rasu. A jeœli dodatkowo (b¹dŸ tylko) wy-
stêpuj¹ gdzieœ przecieki, wraz z now¹ po-
wierzchni¹ trzeba bêdzie równie¿ wyko-
naæ now¹ izolacjê przeciwwilgociow¹,
a mo¿e tak¿e i ocieplenie. I tu znów przy-
pominamy, jak wa¿ne przy budowie tara-
su jest zwrócenie uwagi na  solidne wyko-
nanie poszczególnych warstw w zale¿no-
œci od rodzaju tej konstrukcji (na gruncie,
nad ogrzewanymi lub nieogrzewanymi
pomieszczeniami), prawid³ow¹ ich kolej-

noœæ oraz dobór materia³ów o odpowied-
nich parametrach.

STARY JAK NOWY
Wygl¹d tarasu – jego konstrukcja, kszta³t,
wykoñczenie i kolorystyka nie wspomi-
naj¹c o jego walorach u¿ytkowych – ma
niew¹tpliwie du¿y wp³yw na estetykê bu-
dynku do którego przylega. Dlatego nie
powinno siê zwlekaæ z pracami remonto-
wymi, tym bardziej, ¿e z takim przedsiê-
wziêciem nasz taras mo¿e uzyskaæ ca³-
kiem now¹ jakoœæ. To szczególnie atrak-
cyjna perspektywa dla starszych tarasów –
nowe, ale spartaczone konstrukcje te¿ nie
powinny czekaæ na interwencjê, bo im
wczeœniej, tym mniejszy bêdzie zakres de-
gradacji.
Najproœciej jest, oczywiœcie, o ile to wy-
starczy, wymieniæ p³ytki na mrozoodpor-
ne. Wtedy trzeba tylko usun¹æ zniszczone
pokrycie i po³o¿yæ nowe. W takim przy-
padku trzeba zadbaæ o odpowiedni rodzaj
kleju i poprawny sposób jego u¿ycia (tak,
¿eby pod p³ytkami w ¿adnym wypadku
nie pozosta³o ¿adnej wolnej przestrzeni,
któr¹ chêtnie wype³ni³aby niechciana wo-
da, by po zamarzniêciu oderwaæ p³ytkê od
pod³o¿a). Jednak najczêœciej ingerencja
musi byæ g³êbsza – przez wszystkie war-
stwy a¿ do p³yty konstrukcyjnej.
¯eby naprawiæ b³êdy, trzeba najpierw
wiedzieæ, jak poprawnie powinien byæ
zbudowany taras. Najtrudniejszy w budo-
wie i remoncie jest taras ocieplany nad

ogrzewanymi pomieszczeniami (mo¿e
to byæ gara¿ albo pokój). Tu bezwglêdnie
trzeba przestrzegaæ uk³adu i kolejnoœci
warstw: podk³ad wyrównuj¹cy, ocieple-
nie, warstwa dociskowa ze spadkiem, hy-
droizolacja, jastrych i na koñcu pokrycie.
Wyrównania wymagaj¹ pod³o¿a kon-
strukcyjne, na których po usuniêciu po-
przednich warstw wystêpuj¹ znaczne
wg³êbienia lub ju¿ na tym etapie kszta³tu-
je siê pochylenie powierzchni tarasu.
Ukszta³towanie spadku na p³ycie kon-
strukcyjnej jest konieczne, jeœli przewi-
duje siê u³o¿enie jedynie hydroizolacji
podp³ytkowej. W takim rozwi¹zaniu na
warstwie wyrównuj¹co-spadkowej, pod
izolacj¹ ciepln¹ uk³ada siê foliê (gruboœci
minimum 0,3 mm) zapewniaj¹c¹ dodat-
kowe zabezpieczenie przed przenikaniem

wody. Do ocieplenia tarasu poleca siê
p³yty styropianowe odmiany EPS –
100/038 lub z polistyrenu ekstrudowane-
go (s¹ dro¿sze, ale za to prawie nienasi¹-
kliwe maj¹ lepsz¹ ciep³ochronnoœæ i od-
pornoœæ na zawilgocenie). Warstwa doci-

skowa (uk³adana na termoizolacji) –
z ukszta³towanym spadkiem 1-2% lub bez
– powinna byæ oddylatowana od œcian bu-
dynku, a jej gruboœæ w najcieñszym miej-
scu musi wynosiæ co najmniej 4-5 cm
(najlepiej, ¿eby by³a jednakowa w ka¿dym
miejscu). Podstawow¹ hydroizolacjê wy-
konuje siê na kilka sposobów, zale¿nie od
zaplanowanego pokrycia posadzki i do-
puszczalnej gruboœci ca³ej konstrukcji ta-
rasu. Dotychczas takie izolowanie polega-
³o na u³o¿eniu dwóch warstw papy z po-
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sypk¹ poœlizgow¹ z talku lub drobnego
kruszywa pomiêdzy nimi. Obecnie papê
zastêpuj¹ p³askie folie izolacyjne. Wyma-
gany docisk zapewnia betonowy ja-

strych, który jest jednoczeœnie pod³o¿em
pod wykoñczenie powierzchni tarasu.
A ta najczêœciej jest wykonywana z mro-
zoodpornych p³ytek ceramicznych. Mo¿-
na je uk³adaæ bezpoœrednio na warstwie
dociskowej, jeœli pod³o¿e zostanie pokryte
wodoszczeln¹ przepon¹ gwarantuj¹c¹ do-
br¹ przyczepnoœæ zaprawy klejowej. Zna-
komicie nadaj¹ siê do tego tzw. p³ynne fo-
lie do stosowania na zewn¹trz, zaprawy
uszczelniaj¹ce. Takie metody hydroizola-
cji s¹ szczególnie przydatne w³aœnie pod-
czas remontu tarasu, kiedy wysokoœæ kon-
strukcji wyklucza  grube warstwy renowa-
cyjne. Stosunkowo ma³o znana jest hy-
droizolacja tarasu po³¹czona z drena¿em,
co zapewnia ca³kowicie swobodny od-
p³yw wody przenikaj¹cej przez pokrycie,
wiêc nie ma zagro¿enia destrukcyjnego jej
zamarzania w wierzchnich warstwach ta-
rasu – jest to wiêc niew¹tpliwie korzystne
rozwi¹zanie. Wykorzystuje siê wówczas
t³oczon¹ foliê z otworami, któr¹ uk³ada
siê na szczelnej izolacji papowej pod ja-
strychem, co pozwala na szybkie odpro-
wadzanie wody.
Uk³ad warstw tarasu nad pomieszcze-

niem nieogrzewanym jest podobny, tyl-
ko nie ma tu warstwy ocieplenia. Taras

naziemny ma najmniej skomplikowan¹
konstrukcjê. Na gruncie rodzimym  usy-
puje siê 20-30 cm zagêszczonego ¿wiru;

na nim ok. 15 cm piasku wymieszanego
z cementem (w stosunku 9:1) – co zapew-
nia wystarczaj¹ce utwardzenie pod³o¿a;
nastêpnie wylewa siê betonow¹ p³ytê (np.
z betonu B15) gruboœci 10 cm z zachowa-
niem niezbêdnego spadku; warstwê wy-
równawcz¹ wykonuje siê z zaprawy ce-
mentowej i na niej uk³ada np. p³ytki cera-
miczne. Bardzo wa¿ne jest wykonanie dy-
latacji (ze styropianu) pomiêdzy p³yt¹ ta-
rasu a œcian¹ domu. Tak w³aœciwie, to wy-
daje siê, ¿e w teorii budowa tarasów nie
jest specjalnie skomplikowana – ciekawe
zatem sk¹d siê bierze tyle b³êdów w prak-
tyce...

TARAS JAK OGRÓD
I to dos³ownie – z traw¹ i roœlinami za-
miast tradycyjnego wykoñczenia. Do tego
wykorzystuje siê rozwi¹zanie w kolejno-
œci odmiennej ni¿ w tradycyjnej – to
uk³ad tzw. dachu odwróconego. Najwa¿-
niejsze w nim jest to, ¿e ma roœlinom za-
pewniæ dobre œrodowisko nie przepusz-
czaj¹c ¿adnej wilgoci w dó³. Na konstruk-
cji stropowej bezpoœrednio uk³ada siê
warstwê izolacji przeciwwilgociowej, na
niej ocieplenie, a nastêpnie warstwê na-
wierzchniow¹. Taki uk³ad chroni izolacjê
przeciwwilgociow¹ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, ale przede wszystkim
przed oddzia³ywaniem du¿ych ró¿nic

temperatury, które s¹ przyczyn¹ ruchów
termicznych niszcz¹cych wierzchnie war-
stwy tarasu. Izolacjami przeciwwilgocio-
wymi mog¹ w tym przypadku byæ wy³¹cz-
nie papy na welonie z w³ókna szklanego
lub z polipropylenu albo folie z PVC
i EPDM. Warstwê ocieplenia wykonuje
siê z p³yt polistyrenu ekstrudowanego
gruboœci 12-15 cm, które uk³ada siê na za-
k³ad, co u³atwiaj¹ specjalnie profilowane
krawêdzie. 
Nastêpne warstwy zale¿¹ od planowane-
go sposobu wykoñczenia tarasu. W naj-
prostszym rozwi¹zaniu nawierzchniê
uk³ada siê z du¿ych p³yt chodnikowych
albo kamiennych na podsypce ¿wirowej
lub na podk³adkach dystansowych. Gdy
planujemy za³o¿yæ na powierzchni tara-
su trawnik lub ogródek, to trzeba tam
stworzyæ ku temu warunki. Na warstwie
drenuj¹cej ze ¿wiru pokrytej geow³ókni-
n¹ nanosi siê wówczas 10-30 cm ziemi
uprawnej lub 8-40 cm specjalnego lek-
kiego substratu mineralnego z domiesz-
k¹ organiczn¹ dobran¹ do rodzaju zapla-
nowanej hodowli. Gruboœæ  warstwy zie-
mi dzieli takie ogrody na ekstensywne
(mieszanki rozchodników, traw i zió³),
które nie potrzebuj¹ jej du¿o (wystarczy
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8-10 cm) oraz intensywne (kwiaty, krze-
wy i ma³e drzewa) wymagaj¹ce grubszej
warstwy (oko³o 40 cm) oraz specjalnych
systemów drena¿u.
Gdy fragmentami taki taras wykoñczony
bêdzie p³ytkami ceramicznymi, podk³ad
pod nie powinien byæ wykonany z pod-
sypki ¿wirowej, przykrytej warstw¹ geo-
w³ókniny, na któr¹ wylewa siê jastrych ce-
mentowy (geow³óknina zapobiega sp³y-
waniu œwie¿ej zaprawy w g³¹b ¿wiru).

POPRAWNOŒÆ
TKWI W SZCZEGÓ£ACH 
Szczególnie remontowany taras trzeba
„wzi¹æ pod lupê”, by zwróciæ uwagê na
czêsto lekcewa¿one szczegó³y, które byæ
mo¿e wczeœniej przyczyni³y siê do jego
wadliwego wykonania. A takich s³abych
punktów jest kilka. 
Dylatacje – bo w obrêbie niemal ka¿dego
rodzaju tarasu wystêpuj¹ naprê¿enia, mo-
g¹ce powodowaæ pêkanie jego poszczegól-
nych warstw. Najwa¿niejsze s¹ dylatacje
miêdzy œcianami domu a tarasem, oddzie-
laj¹ bowiem wszystkie warstwy u³o¿one
na stropie. Tê szczelinê dylatacyjn¹ wy-
pe³nia siê styropianem i uszczelnia.
Oprócz tego niezbêdne s¹ równie¿ dylata-
cje wzd³u¿ i w poprzek tarasu. Zasada jest
taka, ¿e powinny one dzieliæ taras na pola
o bokach 2x2 lub 3x3 metry. Jeœli taras
jest ma³y takie dylatacje nie s¹ konieczne.  
Izolacja przeciwwilgociowa miêdzy p³y-

t¹ a œcian¹ budynku – powinna byæ wy-
prowadzona na œcianê domu na wysokoœæ
ok. 30 cm i koñczyæ siê kilkucentymetro-
wym wg³êbieniem (tzw. wydr¹). Przed
uszkodzeniem izolacjê ochroni¹ specjalne
kszta³tki coko³owe lub fartuch z blachy.
Obróbka blacharska z kapinosem zapo-
biega wnikaniu wody pod kszta³tki.
Izolacja progu drzwi tarasowych – by do
wnêtrza nie wnika³a woda z roztopów. 

Polega na wyprowadzeniu izolacji prze-
ciwwilgociowej nad próg drzwi taraso-
wych. Obróbk¹ blacharsk¹ trzeba os³oniæ
ca³y próg, a nie tylko jego wierzch. Próg
warto te¿ ociepliæ, dziêki czemu œnieg nie
bêdzie szybko topnia³ pod wp³ywem cie-
p³a przenikaj¹cego z pomieszczenia.
S³upki balustrady – musz¹ byæ dobrze
zakotwione w p³ycie tarasowej, zatem naj-
lepiej osadziæ je na g³êbokoœci siêgaj¹cej
warstwy noœnej. Jednak s³upki przecho-
dz¹ wówczas przez hydroizolacjê, a to po-
woduje nieszczelnoœci. Innym sposobem
trwa³ego osadzenia balustrady jest zasto-
sowanie dodatkowych wsporników siêga-
j¹cych do po³owy wysokoœci s³upków.
S³upek, zaopatrzony w rozetkê chroni¹c¹

przed wnikaniem wody, zamocowany jest
wtedy na krawêdzi tarasu metalowymi
ko³kami rozporowymi – nie przecina wiêc
hydroizolacji. Wsporniki (przyspawane
lub przykrêcone do s³upków) osadza siê
w œcianie w otworze wype³nionym ce-
mentem monta¿owym.

Z CZEGO WYKOÑCZENIE 
Do wykoñczenia tarasu nadaje siê wiele
materia³ów, jednak musz¹ one spe³niaæ
kilka warunków.  Najwa¿niejsze to ich
nieœliska powierzchnia (dobrze to spraw-
dziæ szczególnie na mokro), ma³o nasi¹-
kliwa i mrozoodporna, wytrzyma³a na
œcieranie oraz taka, która nie straci swo-
ich walorów dekoracyjnych i u¿ytkowych

TARAS

fo
t.

 SS
IK

A

fo
t.

 SS
IK

A

Z ttarasem nnaziemnym jjest nnajmniej kk³opotów ww bbudowie ii nnaj³atwiej ggo wwyremontowaæ

fo
t.

 LL
IB

ET

Przestrzeganie re¿imu technologicznego podczas wykony-
wania tarasów to gwarancja ich wieloletniego u¿ytkowania
bez ¿adnych niespodzianek

Nowoczesne ppreparaty uumo¿liwiaj¹
zarówno pprzyklejenie pp³ytek cceramicznych, jjak
i uszczelnienie ppod³o¿a

Wype³nienie sszczeliny ddylatacyjnej
– zznacznie sszerszej nni¿ sspoiny mmiêdzy pp³ytkami
– sspecjaln¹ mmas¹ eelastyczn¹

fo
t.

 HH
EN

KE
L

tarasy.qxd  2007-03-22  17:40  Page 145



2 0 0 7 4

REMONT

– czyli koloru i faktury – pod wp³ywem
dzia³ania czynników atmosferycznych
(temperatury, wody, promieniowania UV).

P£YTKI CERAMICZNE 
To najpopularniejszy sposób na posadzkê
tarasu. Nadaj¹ siê do tego terakota mrozo-
odporna, gres i klinkier. Najtrwalsze s¹
posadzki z gresu, zatem dobrze sprawdz¹
siê na du¿ych i mocno eksploatowanych
tarasach. Terakotê lepiej uk³adaæ na piê-
trze (na bardziej prywatnym tarasie), bo
nawet p³ytki o wysokim stopniu œcieral-
noœci przy intensywnym u¿ytkowaniu
szybko strac¹ swój pierwotny wygl¹d. 
P³ytki uk³ada siê na stabilnej warstwie ja-
strychu. Nie powinny mieæ ani zbyt ma-
³ych wymiarów – niewielkie p³ytki to du-
¿o p³ytek na tarasie, a co za tym idzie du-
¿a powierzchnia przesi¹kania przez spo-
iny, ani zbyt du¿ych – du¿e p³ytki ³atwo
siê uszkadzaj¹ pod wp³ywem naprê¿eñ
i pod wp³ywem temperatury. Najlepsze s¹
p³ytki, których d³u¿szy bok ma 25-35 cm.
P³ytki mocuje siê na zaprawach klejo-
wych elastycznych, elastyczne powinny
byæ te¿ zaprawy do spoinowania. Ela-
stycznoœæ (rozszerzanie i kurczenie siê
materia³ów) jest wymagana ze wzglêdu na
zachowanie w³aœciwoœci i przyczepnoœci
niezale¿nie od zmian temperatury (wyso-
kiej i niskiej).  Szerokoœæ spoin nie po-
winna byæ mniejsza ni¿ 2% d³ugoœci boku
p³ytki, a na mocno  nas³onecznionych ta-
rasach nawet – 3%. 

P£YTY KAMIENNE I BETONOWE 
Najlepiej wygl¹daj¹ na tarasach ziemnych
oraz wykonanych technologi¹ dachu od-
wróconego.  W zale¿noœci od typu ele-
mentów stosuje siê wielkowymiarowe
p³yty (nawet o boku powy¿ej 50 cm) lub
kostkê kamienn¹ czy betonow¹. 
P³yty kamienne powinny nale¿eæ do
twardych ska³ (granit, sjenit, gabro), po-
pularny marmur nie jest polecany ze
wzglêdu na nasi¹kliwoœæ, wra¿liwoœæ na
plamy i œliskoœæ szczególnie gdy jest mo-
kry. P³yty betonowe nie musz¹ mieæ na-
turalnego szarego koloru, bo dostêpne s¹
elementy barwione w masie, które mo¿na
elegancko zgraæ z kolorystyk¹ domu.
W ogóle betonowe p³yty s¹ coraz estetycz-
niejsze, mog¹ mieæ równie¿ fakturowan¹
powierzchniê, nawet ciekawie imituj¹c¹
³upany kamieñ naturalny. 
P³yty o du¿ych wymiarach na pod³o¿u be-
tonowym uk³ada siê na styk lub z nie-
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Stosowane dotychczas izolacje przeciwwilgocio-

we (hydroizolacja) wykonywane z papy s¹ sku-

tecznie wypierane przez nowe technologie. Jest

to oczywiste, gdy¿ taka izolacja w konstrukcji

tarasu ma wiele zadañ – musi byæ wytrzyma³a,

odporna na sta³e zawilgocenie i elastyczna, bo

obci¹¿ona warstw¹ wykoñczeniow¹ nie mo¿e

siê swobodnie rozci¹gaæ pod wp³ywem zmian

temperatury. Takie warunki spe³nia kilka mate-

ria³ów.  

Papy ppodk³adowe (nie myliæ z papami na osno-

wie z tektury) maj¹ osnowy z w³ókna szklanego

lub poliestru, a pokrywaj¹ je pow³oki bitumiczne

z asfaltów zwyk³ych lub modyfikowanych. Do

izolowania tarasów najlepsze s¹ papy na osno-

wie poliestrowej, powlekane modyfikowanym

asfaltem APP lub SBS o gramaturze powy¿ej

1500 g/m2. Uk³ada siê je zawsze w dwóch war-

stwach, przedzielonych albo podsypk¹ poœlizgo-

w¹ z drobnego piasku, albo wk³adkami z folii

polietylenowej. Pierwsza warstwa powinna byæ

uk³adana na równym pod³o¿u, z którego usuniê-

to wszelkie ostre wypuk³oœci. Papê uk³ada siê

na zak³ad (minimum 10 cm). Pierwsz¹ jej war-

stwê przykleja siê  do pod³o¿a lepikiem.

Folie – chocia¿by ze wzglêdu na trwa³oœæ, w³a-

œciwoœci i ³atwoœæ uk³adania – szybko wypieraj¹

papy. Na tarasy u¿ywa siê folie z polietylenu

o wysokiej gêstoœci (HDPE), które mog¹ byæ:
n p³askie – uk³ada siê je w dwóch warstwach,

przy czym spodni¹ przykleja siê do pod³o¿a (nie-

które folie maj¹ pow³okê bitumiczno-kauczuko-

w¹, umo¿liwiaj¹c¹ bezpoœrednie przyklejanie

ich do pod³o¿a);
n wyt³aczane – umo¿liwiaj¹ szybkie odprowa-

dzanie wody. Folie takie ³¹czy siê na zak³ad,

uszczelniany taœm¹ samoprzylepn¹.

Niektóre folie maj¹ dodatkow¹ pow³okê z w³ók-

niny polipropylenowej. Zale¿nie od sposobu u³o-

¿enia oraz kszta³tu i wielkoœci wyt³oczeñ:

– uk³adane ww³óknin¹ ddo sspodu (na warstwie

elastycznej zaprawy klejowej) – umo¿liwiaj¹

wykonanie jednowarstwowej izolacji bezpoœred-

nio pod warstw¹ wykoñczenia tarasu (np. pod

p³ytkami ceramicznymi). Kana³y powietrzne

utworzone pod izolacj¹ umo¿liwiaj¹ odprowa-

dzanie pary wodnej z betonowego pod³o¿a,

dziêki czemu nie dochodzi do jej skraplania i za-

marzania, co mog³oby powodowaæ odpadanie

ok³adziny;

– uk³adane ww³óknin¹ ddo ggóry nna ffolii pp³askiej

lub ppapie, czyli jako druga warstwa hydroizola-

cji –  zapewniaj¹ drena¿ z warstw pod wykoñ-

czeniem i szybkie odprowadzenie wody, która

np. miêdzy p³ytkami mo¿e wp³ywaæ pod 

posadzkê.

Masy uuszczelniaj¹ce u³o¿one na betonowym

pod³o¿u tworz¹ szczeln¹ bezspoinow¹ pow³okê

hydroizolacji. Produkowane s¹ na bazie ¿ywic

polimerowych, cementu lub modyfikowanych

asfaltów. Nak³ada siê je pêdzlem lub pac¹ w

dwóch warstwach o ³¹cznej gruboœci 2-4 mm.

Zalet¹ mas uszczelniaj¹cych jest mo¿liwoœæ ich

nak³adania na wilgotne i niezbyt równe pod³o¿e.

CZEGO UU¯YWAÆ DDO UUSZCZELNIANIA TTARASÓW

Najtrwalsze ss¹ pposadzki zz ggresu, zzatem ddobrze ssprawdz¹ ssiê nna ddu¿ych ii mmocno eeksploatowanych ttarasach

fo
t.

 MM
IL

O

tarasy.qxd  2007-03-22  17:40  Page 146



TARAS

wielk¹ szczelin¹, opieraj¹c je na betono-
wych podk³adkach, umo¿liwiaj¹cych uzy-
skanie równej powierzchni. Na tarasach
zielonych p³yty uk³ada siê na warstwie
wyrównanego ¿wiru. Kostkê kamienn¹
i betonow¹ uk³ada siê na wyrównanej
i zagêszczonej warstwie piasku.

DREWNO
Je¿eli ju¿ – to w postaci desek lub kostki.
Furorê robi drewno z gatunków egzotycz-
nych i chocia¿ nie jest ono tanie, to cenê
rekompensuje odpornoœæ na dzia³anie
czynników atmosferycznych. Równie do-
brze sprawi siê drewno sosnowe zaimpre-
gnowane ciœnieniowo, bo w³aœnie warun-

kiem trwa³oœci ka¿dej takiej pod³ogi jest
odpowiednie zabezpieczenie drewna. Ale
równie istotne jest  zapewnienie warun-
ków do odprowadzenia wody z powierzch-
ni tarasu – wiadomo, ¿e zalegaj¹ca  woda
w koñcu uszkodzi drewno. W³aœnie dlate-
go desek nie uk³ada siê bezpoœrednio na
pod³o¿u, a na drewnianych lub metalo-
wych legarach zachowuj¹c ok. centymetro-
we szczeliny pomiêdzy deskami. Kostkê
drewnian¹ uk³ada siê w podobny sposób
jak betonow¹, czyli na warstwie piasku.

¯WIR I DROBNE KAMYKI
To rozwi¹zanie dla mniej wymagaj¹cych,
którzy w ramach remontu nie chc¹ robiæ

¿adnych wylewek. Ale tak do koñca nie da
siê odejœæ od uk³adu warstwowego tarasu,
nawet w tym przypadku. Ods³oniêt¹ beto-
now¹ p³ytê konstrukcyjn¹ trzeba ochroniæ
hydroizolacj¹ (np. z masy uszczelniaj¹cej),
na to u³o¿yæ p³yty z twardego styropianu
(najlepiej ryflowane u³atwiaj¹ce odp³yw
wody), na to w³ókninê (¿eby siê drena¿
pod styropianem nie zamuli³) i dopiero na
w³ókninê mo¿na wysypaæ ¿wir, a nawet
ziemiê i zasiaæ trawê.

EFEKT MUROWANY
Przestrzeganie re¿imu technologicznego
podczas wykonywania tarasów daje gwa-
rancjê ich wieloletniego u¿ytkowania bez
¿adnych zak³óceñ i niespodzianek.  Dla-
tego wiêkszoœæ remontów  – niezale¿nie
od tego, czy jest to stara konstrukcja lub
nowa, ale z wadami – oznacza budowê ta-
rasu od pocz¹tku. Przy okazji warto przy-
pomnieæ, ¿e tak jak nowy taras wymaga
projektu ze szczegó³owymi rozwi¹zania-
mi, tak generalny remont powinien byæ
podobnie udokumentowany.  Wiadomo,
¿e remont oznacza równie¿ koszty, ale te
mog¹ mieæ wtórne znaczenie w zderzeniu
z bezpieczeñstwem u¿ytkowania tarasu
i jego wygl¹dem – b¹dŸ co b¹dŸ jest to
miejsce uznawane przed domowników
oraz goœci za najbardziej atrakcyjne. n

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów

oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy

na nastêpnej stronie.

Desek nnie uuk³ada ssiê bbezpoœrednio nna ppod³o¿u – ppomiêdzy nnimi ttrzeba zachowaæ centymetrowe sszczeliny
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