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Najczêœciej uszkodzeniu ulega
wierzchnie pokrycie, ale mog¹ te¿

wyst¹piæ zniszczenia konstrukcji lub
przerwanie izolacji przeciwwilgociowej. 

Tarasy budowane s¹ jako ziemne –
p³yta tarasowa spoczywa na wzniesieniu
ukszta³towanym na gruncie i otoczona
jest murkiem oraz jako konstrukcje opar-
te na œcianach b¹dŸ filarach, przykrywaj¹-
ce powierzchnie ogrzewane lub nieogrze-
wane. Zakres prac remontowych obejmu-
je najczêœciej naprawê nie tylko samego

pokrycia, ale równie¿ systemu odprowa-
dzania wody, a gdy taras przecieka – rów-
nie¿ jego uszczelnienie. 

Najczêœciej pod³oga tarasu pokryta
jest p³ytkami ceramicznymi lub szlifo-
wan¹ warstw¹ lastrika. Zw³aszcza po-
krycia z p³ytek ulegaj¹ zniszczeniu,
przede wszystkim na skutek zamarza-
nia wody, która dostaje siê pod nie.
Objawy uszkodzenia powierzchni oraz
ich przyczyny mo¿na sklasyfikowaæ
nastêpuj¹co:

n pêkniêcia lastrika – mog¹ byæ spowo-
dowane niestabiln¹ konstrukcj¹ p³yty ta-
rasowej b¹dŸ jej oparcia. Mog¹ równie¿
powstaæ w wyniku braku dostatecznej dy-
latacji pokrycia;
n pêkniêcia p³ytek – przebiegaj¹ce przez
wiele p³ytek i tworz¹ce jedn¹ liniê wskazu-
j¹, podobnie jak przy pêkniêciu lastrika, na
uszkodzenie konstrukcji tarasu. Natomiast
nieukierunkowane rysy na pojedynczych
p³ytkach œwiadcz¹ o ich uszkodzeniu w wy-
niku nadmiernych naprê¿eñ spowodowa-
nych brakiem dylatacji lub zbyt w¹skimi
spoinami miêdzy p³ytkami;
n kruszenie siê p³ytek – typowy objaw
wskazuj¹cy na u³o¿enie pokrycia z materia-
³u o niskiej mrozoodpornoœci. Nasi¹kniête
wod¹ p³ytki przy spadku temperatury po-
ni¿ej 0°C zamarzaj¹, a zawarta w ich porach
woda zwiêksza swoj¹ objêtoœæ, doprowa-
dzaj¹c po kilku cyklach zamarzania i roz-
marzania do zniszczenia ich struktury;
n odpadanie p³ytek – tu równie¿ przy-
czyn¹ jest zamarzaj¹ca woda, która prze-
nikaj¹c przez fugi pod pokrycie doprowa-
dza do odspojenia siê p³ytek od pod³o¿a.
Proces ten mo¿e obejmowaæ nie tylko
warstwê mocuj¹c¹ p³ytki, ale równie¿ be-
tonowe pod³o¿e, je¿eli nie zosta³o zabez-
pieczone przed wnikaniem tam wody.

Od czego zacz¹æ
Istotne znaczenie dla trwa³oœci tarasu

ma mo¿liwoœæ szybkiego odprowadzenia
wody z jego powierzchni, a wiêc ukszta³to-
wanie spadku 1,5-2% 1. Pozwala to na sa-
moczynny sp³yw wody w kierunku krawê-
dzi tarasu, co zapobiega utrzymywaniu siê
ka³u¿, które w razie zamarzniêcia przyspie-
szaj¹ jego niszczenie. Je¿eli na naprawia-
nym tarasie nie ma dostatecznego pochyle-
nia, to przede wszystkim nale¿y je ukszta³-
towaæ w warstwie pod izolacj¹ przeciwwil-
gociow¹. Z regu³y wymaga to zdjêcia
warstw znajduj¹cych siê na konstrukcji
p³yty tarasowej. Je¿eli na powierzchni tara-
su planujemy u³o¿enie ocieplenia 2,
przede wszystkim musimy ustaliæ, czy do-
datkowe warstwy nie spowoduj¹ takiego
podwy¿szenia jego poziomu, ¿e dolna kra-
wêdŸ drzwi prowadz¹cych na taras znajdzie
siê poni¿ej jego powierzchni. Poniewa¿
ocieplenie, ³¹cznie z warstwami pokrycio-
wymi, ma gruboœæ ponad 15 cm, najczêœciej
konieczne bêdzie usuniêcie wszystkich ist-
niej¹cych warstw lub wykonanie ocieplenia
od œrodka pomieszczenia. Natomiast prze-
cieki przez pod³ogê tarasu nie zawsze wy-

fot. Zak³ady P³ytek Ceramicznych Przysucha

Powierzchnia tarasu nara¿ona jest na bezpoœrednie
oddzia³ywanie warunków atmosferycznych, opady,

zaleganie œniegu, nagrzewanie do ponad +60°C latem
i och³adzanie niekiedy poni¿ej -20°C zim¹.

Dlatego nawet na prawid³owo wykonanym  tarasie
po up³ywie kilkunastu lat mog¹ pojawiæ siê mniejsze

lub wiêksze uszkodzenia.
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magaj¹ usuniêcia pokrycia i u³o¿enia nowej
izolacji. Przy dobrym stanie posadzki mo¿-
na po³o¿yæ na niej specjaln¹ izolacjê pod-
p³ytkow¹ i do niej przykleiæ nowe pokry-
cie. Równie¿ pojedyncze pêkniêcia niekie-
dy udaje siê zlikwidowaæ przez wype³nie-
nie ich zapraw¹ monta¿ow¹.

Jak naprawiaæ
Wybór technologii naprawy zale¿y te¿

od wymaganej estetyki, niekiedy bowiem
mo¿na usun¹æ uszkodzenia, ale miejsca te
bêd¹ wyraŸnie widoczne.

Pêkniêcia – mo¿na je usun¹æ wype³-
niaj¹c szczeliny zapraw¹ monta¿ow¹. Tar-
cz¹ diamentow¹ zamontowan¹ na szlifier-
ce k¹towej nacinamy wzd³u¿ pêkniêcia
rowek w kszta³cie litery V na g³êbokoœæ
ok. 2 cm. Po odkurzeniu i zwil¿eniu kra-
wêdzi wype³niamy go szybkowi¹¿¹c¹ za-
praw¹ monta¿ow¹. W pokryciach lastri-
kowych do zaprawy mo¿na dodaæ drobne
kruszywo marmurowe, co upodobni na-
prawiane miejsce do reszty pokrycia. Po
zwi¹zaniu zaprawy spoinê szlifuje siê i w
razie potrzeby szpachluje t¹ sam¹ zapraw¹
ewentualne wg³êbienia. Zaprawa monta-
¿owa zapewnia bardzo dobr¹ przyczep-
noœæ do pod³o¿a i jednoczeœnie zabezpie-

cza przed wnika-
niem w tym miej-
scu wody.

Przecieki przez taras – likwiduje siê
uk³adaj¹c na istniej¹cym pokryciu izola-
cjê ze specjalnej folii lub warstwê zaprawy
wodoszczelnej. Je¿eli na powierzchni wi-
doczne s¹ pêkniêcia, lepiej u¿yæ folii, któ-
ra dziêki swojej elastycznoœci mniej bê-
dzie nara¿ona na rozerwanie w przypad-
ku, gdy pêkniêcia te bêd¹ siê powiêkszaæ.
Izolacyjn¹ foliê podp³ytkow¹ przykleja
siê do pod³o¿a elastycznym klejem do
p³ytek ceramicznych. Na po³¹czeniach
uszczelnia siê j¹ dodatkowo taœm¹ pokry-
t¹ w³óknin¹ zapewniaj¹c¹ dobr¹ przy-
czepnoœæ do zaprawy klejowej. Do tak wy-
konanej izolacji mo¿na przytwierdzaæ
p³ytki ceramiczne elastyczn¹ zapraw¹ kle-
jow¹. Natomiast uszczelnienie po-
wierzchni zapraw¹ wodoszczeln¹ polega
na jej na³o¿eniu pêdzlem lub wa³kiem w
dwóch – trzech warstwach o ³¹cznej gru-
boœci ok. 2 mm. Zaprawa ta najlepiej na-
daje siê na surowe pod³o¿a betonowe lub
pokryte lastrikiem, gdy¿ w przypadku po-
kryæ z p³ytek ceramicznych przed jej na-
³o¿eniem trzeba zaszpachlowaæ fugi na
równo z powierzchni¹. Czas schniêcia ko-

lejnych warstw wynosi ok. 3 godzin, a no-
we p³ytki mo¿na przyklejaæ po 3 dniach.

Zniszczona nawierzchnia – koniecz-
ne jest zdjêcie ca³ego pokrycia, a w przy-
padku uszkodzenia jastrychu, równie¿ tej
warstwy. Z regu³y uk³adana jest wtedy
nowa izolacja przeciwwilgociowa, a w ra-
zie potrzeby równie¿ warstwa spadkowa.
Poniewa¿ zakres prac mo¿e byæ ró¿ny,
przedstawimy sposób naprawy, przy za³o-
¿eniu, ¿e trzeba wymieniæ wszystkie war-
stwy u³o¿one na p³ycie konstrukcyjnej.
Warstwê spadkow¹ wykonuje siê z betonu
klasy B 15 zatartego na g³adko. Jej gru-
boœæ przy krawêdzi tarasu nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 3,5 cm, a utworzony spadek
powinien wynosiæ 1,5-2% (ró¿nica pozio-
mów 1,5-2 cm na d³ugoœci 1 m).

Izolacj¹ przeciwwilgociow¹ s¹ najczê-
œciej papy na welonie z w³ókna szklanego
lub membrany izolacyjne. Dalsze warstwy
zale¿¹ od przyjêtej metody odprowadzenia
wody: jednej polegaj¹cej na dok³adnym
uszczelnieniu pokrycia tu¿ pod posadzk¹
i drugiej z drena¿em odprowadzaj¹cym
przenikaj¹c¹ przez pokrycie wodê po izola-

1 Istotne znaczenie dla trwa³oœci tarasu ma zapewnienie odpowied-
niego spadku w celu odprowadzenia wody; widoczne warstwy tarasu
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cji przeciwwilgociowej. W pierwszym
przypadku na izolacji uk³adana jest war-
stwa jastrychu o gruboœci 4 cm wzmocnio-
nego siatk¹ zbrojeniow¹ z drutu o œrednicy
3-4 mm. W drugiej metodzie na izolacji
k³adziona jest t³oczona folia drena¿owa,
w której wykonane s¹ naciêcia umo¿liwia-
j¹ce przenikanie wody i odprowadzaj¹ce j¹
do krawêdzi tarasu. Na folii drena¿owej
równie¿ k³adziony jest jastrych, a na kra-
wêdzi mocuje siê fartuch z blachy, który
zabezpieczy brzeg tarasu przed wnikaniem
wody wyciekaj¹cej z warstwy drena¿owej.
W obu wariantach jastrych powinien byæ
odizolowany od œciany domu wk³adk¹ dy-
latacyjn¹, a jego powierzchnia podzielona
na pola o wymiarach nie wiêkszych ni¿
3x3 m – przez wykonanie tzw. dylatacji po-
œrednich (naciêæ kielni¹ na g³êbokoœæ ok.
po³owy gruboœci warstwy). Kolejna war-
stwa to izolacja podp³ytkowa, niezbêdna
gdy nie stosujemy drena¿u. Mo¿na j¹ na³o-
¿yæ z zaprawy wodoszczelnej lub p³ynnej
folii po dostatecznym stwardnieniu jastry-
chu – co trwa ok. 2-3 tygodnie. W przy-
padku zastosowania warstwy drenuj¹cej
pokrycie z p³ytek k³adzie siê bezpoœrednio
na stwardnia³ym jastrychu.

Do mocowania p³ytek ceramicznych
na tarasie nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie ela-
stycznych, mrozoodpornych zapraw klejo-
wych. Przy ich uk³adaniu niezwykle wa¿ne
jest – zw³aszcza, gdy nie u³o¿ono pod ja-
strychem drena¿u – ca³kowite wype³nienie
przez klej powierzchni pod p³ytkami. Dla-
tego powinien on byæ mo¿liwie rzadki i na-
k³adany na p³ytkê oraz na pod³o¿e. Po do-
ciœniêciu p³ytki wzd³u¿ krawêdzi zaprawa
powinna wyp³yn¹æ prawie do jej po-
wierzchni. Równie¿ szerokoœæ fug ma
wp³yw na trwa³oœæ pokrycia. Przy najczê-
œciej stosowanych p³ytkach o boku ok.
30 cm szerokoœæ fugi nie mo¿e byæ mniej-
sza ni¿ 6-8 mm, zale¿nie od nas³onecznie-
nia tarasu. Do spoinowania nale¿y u¿ywaæ
mrozoodpornych elastycznych zapraw do
fugowania, najlepiej w szarym kolorze, na
którym najmniej bêd¹ widoczne ewentual-
ne zabrudzenia. Przy uk³adaniu p³ytek nie
mo¿na zapomnieæ o zamontowaniu na kra-
wêdzi tarasu fartuchów odprowadzaj¹cych
wodê z powierzchni oraz o prawid³owym
po³¹czeniu posadzki ze œcian¹ 3. W miej-
scach, gdzie przebiegaj¹ dylatacje uszczel-
nienie w jastrychu i pokryciu wykonuje siê
z elastycznych mas silikonowych.             �

3 Aby woda nie dosta³a siê pod p³ytki, posadz-
ka musi byæ szczelnie po³¹czona ze œcian¹
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