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Technologia uk adania betonowych p yt ta-

rasowych na gruncie metod  na „na sucho” 

jest coraz ch tniej stosowana przez indywi-

dualnych inwestorów. Sposób ten nie do ,

e nale y do jednego z najprostszych, to po-

zwala na wybudowanie konstrukcji nawet 

w ci gu jednego dnia. Ponadto koszty tak wy-

konanego tarasu, w porównaniu do nak adów 

finansowych poniesionych na wybudowanie 

tarasu w technologii na „mokro”, mog  by

ni sze nawet o 40%. 

Komfort u ytkowania tarasu gwarantuj

nie tylko odpowiednio wytrzyma e i odporne 

materia y nawierzchniowe, ale równie  spo-

sób jego wybudowania. Aby taras s u y  nam 

przez wiele lat nale y wykona  go zgodnie ze 

sztuk  budowlan .

– Szczególnej uwagi wymaga nie tylko od-

powiednie przygotowanie podbudowy tara-

su, ale równie  u o enie p yt z zachowaniem 

równych odst pów mi dzy nimi. Prawid owe

wykonanie tych czynno ci zapewni stabilno

oraz sztywno  nawierzchni, jak równie  w a-

ciw  przesi kliwo  gruntu, czyli mo liwo

swobodnego przenikania cz ci wód opado-

wych do gruntu – mówi Tomasz Kopyra, ko-

ordynator ds. rozwoju rynku w firmie Libet. 

– To wa na informacja dla w a cicieli pose-

sji, poniewa  wed ug prawa to w a nie na nich 

spoczywa obowi zek zagospodarowania wód 

opadowych i zadbania o odpowiedni  ilo

powierzchni biologicznie czynnej na swojej 

dzia ce. Planuj c taras w technologii „na su-

cho” nie musimy ogranicza  jego powierzchni, 

bo zarówno struktura podbudowy, jak i mate-

ria  nawierzchniowy pozwalaj  na sp ywanie 

wód do gruntu – dodaje ekspert.

Prosta, szybka i równie  tania jest metoda 

budowy tarasu na gruncie w technologii wen-

tylowanej. Metoda ta sprawdza si  zarówno 

na gruncie, jak te  nowych i starych wylew-

kach betonowych. 

Na konstrukcj  tarasu wentylowanego sk a-

daj  si  specjalne wsporniki ustawione na sta-

bilnym pod o u, na których zamontowane s

p yty. W przestrzeni pomi dzy p ytami a grun-

tem mo na swobodnie u o y  niezb dne insta-

lacje, np. elektryczn  czy wodn . Wykonanie 

tarasu w technologii wentylowanej obejmuje 

dwa zasadnicze etapy: przygotowanie pod o a

oraz uk adanie p yt na wspornikach. 

Prawid owo przygotowane pod o e powin-

no by  stabilne i równe oraz u atwiaj ce od-

prowadzanie wody, co wi e si  z zachowa-

niem spadków na zewn trz. Nale y je równie

zabezpieczy  przed niekorzystnym wp ywem 

warunków atmosferycznych np. pap  termo-

zgrzewaln , zwracaj c szczególn  uwag  na 

uszczelnienie naro ników. Wa n  zalet  tech-

nologii wentylowanej jest nie tylko proste 

i szybkie zamontowanie p yt tarasowych, ale 

równie , gdy zaistnieje taka potrzeba lub ko-

nieczno , b yskawiczny demonta  na ka -

dym etapie u ytkowania, np. ze wzgl dów 

estetycznych, czyli zmiany p yt tarasowych 

na nowe.  

Dla zabezpieczenia p yt przed niekorzyst-

nym wp ywem czynników zewn trznych, 

utrat  kolorów czy te  zanieczyszczeniami 

nale y je zaimpregnowa  – najlepiej dwukrot-

nie, preparatem rekomendowanym przez pro-

ducenta u ytego materia u nawierzchniowego 

(np. Libet Impregnat) oraz zafugowa  drobnym 

p ukanym piaskiem. Taras wykonany techno-

logi  „na sucho” mo na bez obaw u ytkowa

bezpo rednio po zako czeniu prac.
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