Artykuï promocyjny

Taras metodÈ na sucho
Technologia ukïadania betonowych pïyt tarasowych na gruncie metodÈ na „na sucho”
jest coraz chÚtniej stosowana przez indywidualnych inwestorów. Sposób ten nie doĂÊ,
ĝe naleĝy do jednego z najprostszych, to pozwala na wybudowanie konstrukcji nawet
w ciÈgu jednego dnia. Ponadto koszty tak wykonanego tarasu, w porównaniu do nakïadów
finansowych poniesionych na wybudowanie
tarasu w technologii na „mokro”, mogÈ byÊ
niĝsze nawet o 40%.
Komfort uĝytkowania tarasu gwarantujÈ
nie tylko odpowiednio wytrzymaïe i odporne
materiaïy nawierzchniowe, ale równieĝ sposób jego wybudowania. Aby taras sïuĝyï nam
przez wiele lat naleĝy wykonaÊ go zgodnie ze
sztukÈ budowlanÈ.
– Szczególnej uwagi wymaga nie tylko odpowiednie przygotowanie podbudowy tarasu, ale równieĝ uïoĝenie pïyt z zachowaniem
równych odstÚpów miÚdzy nimi. Prawidïowe
wykonanie tych czynnoĂci zapewni stabilnoĂÊ
oraz sztywnoĂÊ nawierzchni, jak równieĝ wïaĂciwÈ przesiÈkliwoĂÊ gruntu, czyli moĝliwoĂÊ
swobodnego przenikania czÚĂci wód opado-
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wych do gruntu – mówi Tomasz Kopyra, koordynator ds. rozwoju rynku w firmie Libet.
– To waĝna informacja dla wïaĂcicieli posesji, poniewaĝ wedïug prawa to wïaĂnie na nich
spoczywa obowiÈzek zagospodarowania wód
opadowych i zadbania o odpowiedniÈ iloĂÊ
powierzchni biologicznie czynnej na swojej
dziaïce. PlanujÈc taras w technologii „na sucho” nie musimy ograniczaÊ jego powierzchni,
bo zarówno struktura podbudowy, jak i materiaï nawierzchniowy pozwalajÈ na spïywanie
wód do gruntu – dodaje ekspert.
Prosta, szybka i równieĝ tania jest metoda
budowy tarasu na gruncie w technologii wentylowanej. Metoda ta sprawdza siÚ zarówno
na gruncie, jak teĝ nowych i starych wylewkach betonowych.
Na konstrukcjÚ tarasu wentylowanego skïadajÈ siÚ specjalne wsporniki ustawione na stabilnym podïoĝu, na których zamontowane sÈ
pïyty. W przestrzeni pomiÚdzy pïytami a gruntem moĝna swobodnie uïoĝyÊ niezbÚdne instalacje, np. elektrycznÈ czy wodnÈ. Wykonanie
tarasu w technologii wentylowanej obejmuje
dwa zasadnicze etapy: przygotowanie podïoĝa
oraz ukïadanie pïyt na wspornikach.
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Prawidïowo przygotowane podïoĝe powinno byÊ stabilne i równe oraz uïatwiajÈce odprowadzanie wody, co wiÈĝe siÚ z zachowaniem spadków na zewnÈtrz. Naleĝy je równieĝ
zabezpieczyÊ przed niekorzystnym wpïywem
warunków atmosferycznych np. papÈ termozgrzewalnÈ, zwracajÈc szczególnÈ uwagÚ na
uszczelnienie naroĝników. WaĝnÈ zaletÈ technologii wentylowanej jest nie tylko proste
i szybkie zamontowanie pïyt tarasowych, ale
równieĝ, gdy zaistnieje taka potrzeba lub koniecznoĂÊ, bïyskawiczny demontaĝ na kaĝdym etapie uĝytkowania, np. ze wzglÚdów
estetycznych, czyli zmiany pïyt tarasowych
na nowe.
Dla zabezpieczenia pïyt przed niekorzystnym wpïywem czynników zewnÚtrznych,
utratÈ kolorów czy teĝ zanieczyszczeniami
naleĝy je zaimpregnowaÊ – najlepiej dwukrotnie, preparatem rekomendowanym przez producenta uĝytego materiaïu nawierzchniowego
(np. Libet Impregnat) oraz zafugowaÊ drobnym
pïukanym piaskiem. Taras wykonany technologiÈ „na sucho” moĝna bez obaw uĝytkowaÊ
bezpoĂrednio po zakoñczeniu prac.
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