
1. Krajobraz po bitwie z wod¹ i mrozem

Nasz dom zbudowano w 1997 roku, a wiêc ca³kiem niedawno. Przy domu jest taras
o wymiarach 6x6 m, którego czêœæ o szerokoœci 2 m jest pod stropem �. Ju¿ po 3-4 la-
tach zaczê³y siê pierwsze k³opoty – przy obrze¿ach tarasu zaczê³y odpadaæ zarówno p³yt-
ki elewacyjne ze œcian jak te¿ p³ytki z terakoty na posadzce. Przed dwoma laty wykona-
liœmy pierwsz¹ naprawê, która polega³a na ponownym przyklejeniu p³ytek tarasu. Zo-
sta³y te¿ poprawione fugi w miejscach, gdzie uleg³y one pêkniêciu. 
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Wbrew pozorom taras na gruncie to wcale nie trywialny element budowanego domu. Praktycy twierdz¹, ¿e
rzadko który wytrzymuje w Polsce ponad 10 lat do pierwszego remontu po zbudowaniu. Dlaczego tak siê
dzieje? Wiele wyjaœnia ten artyku³, któremu nadaliœmy formê case study w postaci dwug³osu – najpierw 
prezentujemy opowieœæ w³aœcicieli domu, w którym taras ju¿ po 6 latach definitywnie wymaga³ remontu. 

Próbuj¹ oni zrozumieæ co i jak poprawiæ, ¿eby za kolejnych 6 lat nie trzeba by³o znów remontowaæ.
W drugiej czêœci artyku³u rozterki i decyzje inwestorów komentuje nasz ekspert.
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Jednak na nic to siê zda³o i na jesieni ubieg³ego roku wszystkie p³ytki terakoty na ob-
wodzie tarasu znowu odpad³y �, �, � a jakby tego by³o ma³o, po ostatniej zimie zaczê-
³y te¿ „tañczyæ“ p³ytki w ró¿nych miejscach powierzchni tarasu. Jedynie posadzka w czê-
œci pod stropem pozosta³a w stanie nienaruszonym. 

2. Diagnoza stanu, czyli wyniki konsultacji 
Nadzieja, ¿e obejdzie siê niewielk¹ napraw¹ – ponownym przyklejeniem ruszaj¹cych siê
p³ytek, prys³a po dokonaniu g³êbszej inspekcji. Po podniesieniu kilku p³ytek okaza³o siê,
¿e nie ma ich do czego przykleiæ, gdy¿ wylewka pod nimi kruszy siê w palcach �.
Rêk¹ mo¿na by³o swobodnie wygrzebaæ mokry, rozkruszony piasko-cement na ca³¹ g³ê-
bokoœæ warstwy wylewki, a¿ do papy znajduj¹cej siê pod t¹ warstw¹. Sta³o siê jasne, ¿e cze-
ka nas du¿y remont, a w³aœciwie zbudowanie tarasu od pocz¹tku. Nikomu siê nie uœmie-
cha budowanie tarasu co kilka lat, zatem postanowiliœmy zrozumieæ, jakie b³êdy pope³-
niono przy budowie naszego tarasu, ¿eby nie wracaæ do tego „tematu” znów po kilku la-
tach. Przez dobry miesi¹c na naszym tarasie odbywa³y siê dyskusje z wieloma fachowca-
mi. Z tych dyskusji wy³oni³ siê wprawdzie jednoznaczny obraz przyczyn naszych proble-
mów, ale proponowane rozwi¹zania szczegó³owe nie by³y ju¿ tak jednoznaczne, co zmusi-
³o nas do podjêcia niektórych decyzji „na swój rozum”. Nie trzeba dodawaæ, ¿e tych „sa-
modzielnych” decyzji obawiamy siê, gdy¿ nadal mamy trochê ró¿nych w¹tpliwoœci – nie-
które postaramy siê dalej sformu³owaæ w postaci bezpoœrednich pytañ do eksperta.
Podstawowa, fizyczna przyczyna zrujnowania naszego tarasu jest oczywista. To woda
i mróz. Woda, obecna pod p³ytkami w wylewce, po nastaniu mrozów zamienia siê w lód,
a zwiêkszaj¹c przy tym objêtoœæ rozsadza betonow¹ wylewkê, która kruszy siê i zostaje
„przemielona” w proszek. W ramach ogólnych konstatacji powiedzmy jeszcze, ¿e woda bie-
rze siê z do³u (podci¹ganie kapilarne wody gruntowej) lub z góry (woda opadowa). Ca³y pro-
blem polega wiêc na tym, by zabezpieczyæ siê przed tymi dwoma Ÿród³ami wody. Popatrz-
my, jak by³ zbudowany nasz taras � i jakie pope³niono w nim b³êdy.

1 – Nie po³o¿ono warstwy hydroizolacyjnej na wylewkê lecz bezpoœrednio klej i p³yt-
ki. Zatem woda opadowa swobodnie przenika³a do wylewki przez nieszczelne fugi. Podob-
no nie istniej¹ fugi, które by gwarantowa³y szczelnoœæ przez d³u¿szy czas.

2 – Spadek by³ zbyt ma³y – zaledwie 3 cm na 4 metrach, a powinien wynosiæ 1-2 cm
na 1 metr. Przy tak ma³ym spadku i pewnych nierównoœciach woda opadowa „sta³a” w nie-
których miejscach tarasu, co sprzyja³o jej przenikaniu pod p³ytki do wylewki. Ponadto, nie-
w³aœciwe jest wytwarzanie spadku poprzez zmienn¹ gruboœæ wylewki. Spadek powinien ist-
nieæ pod wylewk¹. Zmienna gruboœæ wylewki Ÿle wp³ywa na jej „pracê” pod wp³ywem
zmian temperatury.

3 – Wylewkê wykonano z niew³aœciwego materia³u (za chudy beton) bez zbrojenia
i nie zosta³a dobrze „zatarta”

4 – Pod wylewk¹ po³o¿ono na zimno papê o zbyt niskiej jakoœci (na papierowej osno-
wie). Ju¿ po rozebraniu tarasu okaza³o siê, ¿e pod pap¹ by³a mokra warstwa chudego betonu
przemieszanego z gruzem budowlanym. Po prostu, budowlani potraktowali budowê tarasu
jako œwietn¹ okazjê do „up³ynnienia” ró¿nych œmieci z budowy. Do koñca nie wiemy, czy
wilgoæ pod pap¹ pochodzi³a z wód opadowych wskutek nieszczelnoœci hydroizolacji, czy te¿
z gruntu w wyniku podci¹gania kapilarnego.

5 – Nie zosta³a wykonana obróbka metalowa wzd³u¿ obwodu tarasu. W³aœnie to
spowodowa³o odpadanie p³ytek na obrze¿ach. Œciekaj¹ca z tarasu woda „zawija³a siê”
pod p³ytki i by³a wch³aniana przez wylewkê. Dlatego te¿, zanim pojawi³y siê pierwsze
nieszczelnoœci fug na posadzce tarasu, przy jego krawêdziach wylewka nasi¹ka³a ju¿ wo-
d¹ sp³ywaj¹c¹ z tarasu.
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� B³êdy w wykonaniu tarasu
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Pytanie do eksperta.
Nasz dom stoi na gruncie  piaszczystym, a  lustro wody jest na g³êbokoœci 3 m. W literaturze tarasy na takim gruncie buduje siê w ogóle
bez hydroizolacji, zak³adaj¹c ¿e piasek nie daje podci¹gania kapilarnego, a zarazem dobrze drenuje wody opadowe. Mo¿e dla naszego ta-
rasu lepiej by³oby, gdyby w ogóle nie by³o papy, która przecie¿ uniemo¿liwia sp³yw do gruntu wody opadowej przenikaj¹cej przez wy-
lewkê? Z drugiej strony, jak to jest z tym podci¹ganiem kapilarnym? Gdyby go nie by³o, to przecie¿ nie ros³yby drzewa i krzewy.



3. Podejmujemy decyzje i opracowujemy plan remontu

Po wielu konsultacjach, w naszych g³owach powsta³ nastêpuj¹cy projekt i plan remontu.
Po usuniêciu istniej¹cej wylewki i znajduj¹cej siê pod ni¹ papy dokonamy nastêpuj¹cych
modyfikacji:

1 – Na ods³oniête pod³o¿e na³o¿ymy warstwê spadkow¹, czyli po³o¿ymy kilkucenty-
metrow¹ warstwê betonu ze spadkiem 2 cm na metr.

2 – Hydroizolacjê zastosujemy zarówno pod wylewk¹ jak i na wylewce (pod p³ytkami)
3 – Wylewkê wykonamy z gotowego (dowo¿onego) betonu B20 i damy zbrojenie siat-

k¹ 10x10 o gruboœci drutu 3 mm. W wylewce wykonamy dylatacje „na krzy¿”, czyli po-
dzielimy taras na 4 kwadraty, ka¿dy o boku 3 m.

4 – Obróbkê krawêdzi (kapinos) damy pod wylewk¹, choæ nie bardzo siê to nam po-
doba. Wolelibyœmy daæ obróbkê nad wylewk¹ (pod p³ytkami), ale wymaga³oby to sztan-
cowania specjalnych otworów w blasze, ¿eby p³ytki dobrze siê przyklei³y do betonu.

5 – Balustrady wykonamy tak, ¿eby s³upki nie dziurawi³y warstw posadzki (trudno-
œci z uszczelnieniem), lecz by³y mocowane z boku do œciany tarasu. 
Ustalaj¹c konstrukcjê i technologiê przebudowanego tarasu w du¿ym stopniu korzystaliœ-
my z katalogu firmy Schlütter. W ogóle najlepiej by³oby zleciæ wykonanie tarasu firmie wy-
specjalizowanej w technologii Schlüttera, w której szczególnie imponuj¹ nam œwietne ma-
teria³y hydroizolacyjne i piêkne kapinosy. A w ogóle, Schlütter proponuje ca³oœciowy sys-
tem budowy tarasu, zdejmuj¹c wszelkie problemy z g³owy inwestora. Jednak ze wzglêdu na
koszty zdecydowaliœmy siê na przebudowê metod¹ gospodarcz¹ wed³ug wy¿ej nakreœlone-
go planu, który zreszt¹ w trakcie realizacji by³ „twórczo“ modyfikowany.

4. Remont w³aœciwy z „twórczymi” modyfikacjami planu
W trakcie tego pierwszego du¿ego remontu w naszym domu czeka³o nas sporo przykrych
niespodzianek, które wymaga³y istotnych modyfikacji pierwotnego planu robót. Osta-
tecznie powsta³ taras o przekroju warstw pokazanych na rys. �, ale opowiedzmy wszyst-
ko po kolei. Po zdjêciu p³ytek (to w³aœciwe s³owo, bo wiêkszoœæ mo¿na by³o swobodnie
zdejmowaæ rêkami) i skuciu jastrychu (wylewki) okaza³o siê, ¿e papa pod jastrychem jest
ca³kowicie zniszczona (rozmyta), a pod pap¹ ukaza³ siê obraz beznadziejnego stanu pod-
³o¿a. Nie by³ to beton, czy choæby chudy beton lecz „œmietnik”, czyli gruz budowlany
wymagaj¹cy wybrania co najmniej na g³êbokoœæ 10 cm. Sta³o siê jasne, ¿e trzeba od zera
budowaæ taras, czyli zacz¹æ od wykonania pod³o¿a betonowego, które jednoczeœnie ma
s³u¿yæ jako warstwa spadkowa o spadku 2 cm na metr. Na obrze¿ach tarasu wykonano
w tej warstwie wg³êbienie dla obróbki metalowej. Zrezygnowaliœmy z dowo¿enia goto-
wego betonu, ¿eby ciê¿kim transportem nie niszczyæ murawy ogrodu. 
Najbardziej przykr¹ niespodziank¹ po skuciu starego jastrychu by³ stan ods³oniêtej dol-
nej czêœci kolumn �, 	. Okaza³o siê, ¿e kolumny stoj¹ na warstwie zlasowanej ceg³y, co
grozi katastrof¹ budowlan¹. Akcjê ratunkow¹, która zajê³a nam miesi¹c, opisujemy w na-
stêpnym punkcie, a teraz wróæmy do opisu w³aœciwego remontu tarasu.
We wg³êbieniach, pod obróbk¹, po³o¿ono pasek membrany izolacyjnej BT 21 (Henkel).
Obróbka metalowa zosta³a wykonana przez „blacharza”, który j¹ te¿ zainstalowa³ 
, �. Te-
raz na ca³ej powierzchni tarasu po³o¿ono membranê izolacyjn¹ BT 21, po uprzednim na-
niesieniu warstwy podk³adowej BT 26 �. Membrana izolacyjna BT 21 jest to – mo¿na po-
wiedzieæ – papa „na zimno” z warstw¹ folii, która pe³ni rolê warstwy poœlizgowej. Jest to ma-
teria³ o doskona³ej przyczepnoœci. Pracownicy, którzy po raz pierwszy pracowali z tym ma-
teria³em, narzekali, ¿e natychmiast ³¹czy siê ze wszystkim czego dotyka. Izolacja zosta³a wy-
prowadzona na œciany budynku oraz kolumny, na wysokoœæ ok. 10 cm. Na warstwê izola-
cyjn¹ zosta³ wylany jastrych o gruboœci ok. 5 cm, ze zbrojeniem siatk¹ 10x10 cm, ale bez dy-
latacji. Podczas wylewania jastrychu zamocowaliœmy balustrady. Ostatecznie i tu poszliœmy
na kompromis – zamiast nowej balustrady mocowanej z boku do œciany, zdecydowaliœmy
siê na zamontowanie naszej starej balustrady, przy czym do s³upków dospawano stopki, któ-
re stanê³y na warstwie izolacyjnej BT 21 w miêkkiej jeszcze wylewce.
Wylany jastrych przez wiele dni polewaliœmy wod¹ . Pozosta³o po³o¿yæ warstwê izola-
cji przeciw wodom opadowym i przykleiæ p³ytki. Zastosowano produkty Henkla – hy-
droizolacjê CR 166, klej CM 17 oraz fugi CE 37.
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Pytanie do eksperta
Doradca firmy Henkel stwierdzi³, ¿e dla tarasu 6x6 m dylatacja jest potrzebna tylko w warstwie klej + p³ytki, a nie jest konieczna 
w jastrychu. Chêtnie pos³uchaliœmy tej porady, ¿eby unikn¹æ k³opotów z wykonaniem dylatacji w jastrychu. Czy s³usznie? 

 �a �b

5. Katastrofa budowlana (o ma³o co)
Po usuniêciu starego jastrychu okaza³o siê, ¿e kolumny na tarasie s¹ zbudowane z ceg³y
i warstwa poni¿ej papy zlasowa³a siê ca³kowicie, i kruszy siê przy dotkniêciu rêk¹ �. Ko-
lumny ju¿ by³y remontowane 4 lata temu, gdy okaza³o siê, ¿e odpada z nich tynk wsku-
tek braku jakiejkolwiek izolacji poziomej. Zaprosiliœmy wówczas wykonawcê budynku,
który wykona³ podciêcia kolumn, w³o¿y³ papê i zala³ warstw¹ betonu (tê operacjê wyko-
nuje siê w dwóch etapach, podcinaj¹c za ka¿dym razem po³owê przekroju kolumny). 
Jednak papê w³o¿ono na poziomie ciut powy¿ej p³ytek na tarasie, a wiêc pod ni¹ po-
zosta³a warstwa cegie³, które nasi¹kaj¹c wod¹ od kontaktu z mokr¹ wylewk¹ uleg³y
zlasowaniu �. Nie by³o zewnêtrznych oznak tej groŸnej sytuacji dopóki nie skuliœmy
jastrychu. Nale¿a³o usun¹æ zlasowan¹ ceg³ê i zast¹piæ j¹ betonem. Poniewa¿ kolum-
ny spe³niaj¹ rolê noœn¹ dla stropu, trzeba by³o podeprzeæ strop metalowymi stempla-
mi �, �, �. Trzeba by³o te¿ podtrzymywaæ same kolumny, ¿eby nie „siad³y” pod-
czas podcinania. W tym celu wykonano specjaln¹ konstrukcjê – w postaci obejmy z k¹-
townika i dwóch prêtów w³o¿onych w otwory przewiercone na skroœ kolumny (�, �).
Po tych przygotowaniach zosta³a wybrana zlasowana ceg³a – najpierw do po³owy prze-
kroju wszystkich trzech kolumn, po³o¿ona papa i szczelina wype³niona betonem. 
Po dwóch dniach to samo zrobiono z drugiej strony kolumn �.
Po uporaniu siê z kolumnami i naprawie posadzki tarasu, pozosta³a ju¿ tylko napra-
wa elewacji wokó³ niego �.

� Tak wygl¹da³y b³êdnie zaizolowane kolumny

� Prawid³owo zaizolowane kolumny 
(po remoncie)



6. To jeszcze nie koniec

Poprzednie 5 punktów tej opowieœci napisaliœmy, gdy remont naszego tarasu osi¹gn¹³
stan widoczny na fotografii . Wróæmy teraz do tego stanu.
Wydawa³o nam siê, ¿e zosta³o ju¿ tylko przykleiæ p³ytki. Ale polewaj¹c œwie¿y jastrych
wod¹ przez kilka dni i czekaj¹c 28 dni na po³o¿enie warstwy hydroizolacji (tyle wyma-
ga producent CR 166), mieliœmy doœæ czasu na rozmyœlania. Martwi³a nas obróbka me-
talowa - po³o¿ona pod jastrychem a do tego wygl¹daj¹ca ma³o atrakcyjnie. Ci¹gle nie ro-
zumieliœmy, co nam da ta obróbka, jeœli woda bêdzie œciekaæ z p³ytek po jastrychu, czy-
li krawêdŸ jastrychu bêdzie „piæ” wodê. A ponadto, wystaj¹ca spod wylewki czêœæ �
o d³ugoœci ok. 7 cm nie mia³a spadku, wiêc tworzy³a warunki do zalegania œniegu i jego
podtapiania pod jastrych, potem zamarzania, a w efekcie – uszkodzenia brzegów czêœci
wylewki.
Ostatecznie zdecydowaliœmy siê zrobiæ jeszcze jedn¹ obróbkê nad jastrychem a pod p³yt-
kami �. Sami wykonaliœmy wzór do wyt³oczenia otworów w blasze. Chodzi o to, ¿eby
p³ytki brzegowe, które le¿¹ w po³owie na obróbce mog³y przez otwory w blasze skleiæ siê
z pod³o¿em betonowym.
Warstwa izolacyjna CR 166 zosta³a po³o¿ona na ca³ej powierzchni wylewki, równie¿ pod
drug¹ obróbk¹ metalow¹.
P³ytki zosta³y po³o¿one wedle wszelkich regu³: nanoszenie kleju pack¹ zêbat¹ na
pod³o¿e oraz pack¹ g³adk¹ na p³ytkê, zachowanie dosyæ du¿ej fugi – 0,6 cm; p³ytka
zosta³a po³o¿ona z lekkim wyjœciem za brzeg obróbki metalowej w taki sposób, ¿e
utworzy³ siê kapinos, a jednoczeœnie powsta³a szczelina pomiêdzy p³ytk¹ a obróbk¹
metalow¹. Szczelinê tê wype³niliœmy silikonem dekarskim w kolorze br¹zowym. Wy-
gl¹da to nie najgorzej �. Ca³y taras po zakoñczeniu remontu te¿ wygl¹da ca³kiem,
ca³kiem �.
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� Obróbka pierwsza

� Stan ostateczny
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wylewka

obróbka pierwsza

obróbka druga
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Taras to rzeczywiœcie jeden z najmniej trwa³ych elementów domu.
Jego powierzchnia, nara¿ona na zmiany temperatury dochodz¹ce do
80°C, opady deszczu, zaleganie œniegu oraz wielokrotne zamarzanie
i rozmarzanie, doœæ szybko ulega destrukcji, zw³aszcza gdy zosta³ zbudo-
wany w niew³aœciwy sposób i z byle jakich materia³ów. Szczególnie szyb-
ko niszczej¹ tarasy pokryte p³ytkami ceramicznymi. I tu od razu pojawia
siê pytanie: czy hydroizolacja umieszczana pod jastrychem jest niezbêdna
na tarasach ziemnych. Spróbujmy zatem przeanalizowaæ, jak¹ drog¹ mo-
¿e wnikaæ woda pod p³ytki i jak temu zapobiec. Pokrycia z p³ytek nie
gwarantuj¹ absolutnej szczelnoœci pokrycia, poniewa¿ woda opadowa
czy z topniej¹cego œniegu mo¿e przenikaæ w g³¹b przez fugi. Przy dosta-
tecznej przepuszczalnoœci ni¿ej po³o¿onych warstw bêdzie mog³a sp³yn¹æ
do gruntu, ale... jednoczeœnie warstwy te pozostan¹ trwale zawilgocone,
gdy¿ niemal ca³kowicie paroszczelne przykrycie p³ytkami uniemo¿liwi
odparowanie wilgoci i wysuszenie pod³o¿a. W efekcie uzyskujemy jedy-
nie odp³yw  tzw. wody wolnej. Przy dostatecznej wytrzyma³oœci i mrozo-
odpornoœci jastrychu nie powoduje to jego niszczenia, zw³aszcza gdy naj-
bardziej wra¿liwy na uszkodzenie styk warstwy  mocuj¹cej p³ytki i ja-
strychu mo¿e w pewnym stopniu wysychaæ odparowuj¹c przez fugi miê-
dzy p³ytkami. Jednak ruch wody w warstwach tarasu odbywa siê i w dru-
g¹ stronê - na skutek podsi¹kania kapilarnego wody z gruntu. W efekcie
czêœæ wilgoci, która zd¹¿y odparowaæ jest natychmiast „uzupe³niana”
przez wodê kapilarn¹, co utrzymuje sta³y poziom zawilgocenia pod³o¿a.
Jeœli w wyniku podwy¿szenia temperatury tarasu, np. w s³oneczny dzieñ,
zwiêkszy siê parowanie wody zawartej w podk³adzie, a para nie bêdzie
mog³a dostatecznie szybko wydostaæ siê poprzez fugi, nast¹pi oderwanie
p³ytek w wyniku parcia wywieranego przez parê wodn¹, która nie mo¿e
wydostaæ siê na zewn¹trz. Ciœnienie pary pod nagrzanym pokryciem mo-
¿e bowiem dochodziæ do 0,15 bara (oznacza to, ¿e p³ytka 30 cm x 30 cm
jest odrywana z si³¹ 135 kG). Jeszcze wiêksze zniszczenia powstan¹, gdy
para wodna ulegnie skropleniu a nastêpnie zamarzniêciu, co mo¿e wy-
st¹piæ w czasie s³onecznej i mroŸnej pogody. Woda, zwiêkszaj¹c objêtoœæ
podczas zamarzania -  przy pe³nym zawilgoceniu pod³o¿a - spowoduje
jego skruszenie. Oczywiœcie, u³o¿enie hydroizolacji pod jastrychem nie
zapobiegnie opisanym powy¿ej zjawiskom, ale chroni przed podsi¹ka-
niem kapilarnym i zawilgoceniem jastrychu, natomiast przed wnikaniem
wody opadowej zabezpiecza dodatkowa hydroizolacja bezpoœrednio pod
p³ytkami. Choæ teoretycznie podsi¹kanie kapilarne mo¿na ograniczyæ sto-
suj¹c podsypkê ¿wirow¹ i poziom¹ izolacjê na murze otaczaj¹cym taras,
to w praktyce – co potwierdza równie¿ opisany powy¿ej sposób budowy
tarasu – podsypkê zastêpuj¹ odpadki budowlane przysypane drobnym
piaskiem lub, co gorsza, ziemi¹. Na takim „podk³adzie” wylewana jest,
równie¿ nienajlepszej jakoœci, p³yta tarasowa. W efekcie wilgoæ z gruntu

– i to niezale¿nie od poziomu wód gruntowych – mo¿e przemieszczaæ siê
ku górze na skutek  podsi¹kania kapilarnego. O wystêpowaniu  takiego
zjawiska ³atwo siê przekonaæ, pozostawiaj¹c na noc na pozbawionej hy-
droizolacji p³ycie tarasowej np. wiadro, którego dno  szczelnie przylega do
pod³o¿a. Rankiem na powierzchni pozostanie mokry œlad w miejscu,
gdzie wilgoæ z pod³o¿a nie mog³a odparowaæ. Dlatego z izolowania od
strony gruntu mo¿na zrezygnowaæ jedynie wtedy, gdy pokrycie tarasu
umo¿liwia swobodne odparowanie wody. Ma to miejsce przy posadzkach
betonowych, brukowych  i drewnianych. Alternatywnym sposobem za-
bezpieczenia jastrychu przed zniszczeniem jest zrezygnowanie z izolacji
pod p³ytkami i umieszczenie warstwy drena¿owej bezpoœrednio na hy-
droizolacji. W takim rozwi¹zaniu woda opadowa mo¿e swobodnie prze-
nikaæ przez jastrych do hydroizolacji, po której – dziêki warstwie drena-
¿owej – odprowadzana jest do krawêdzi tarasu. Hydroizolacja tworzy
jednoczeœnie warstwê poœlizgow¹, po której swobodnie mo¿e przesuwaæ
siê jastrych  pod wp³ywem zmian temperatury.

Kolejny dylemat, jaki pojawi³ siê podczas remontu tego tarasu, to dy-
latacja. Teoretycznie, mocna i dodatkowo wzmocniona siatk¹ zbrojenio-
w¹ p³yta jastrychowa u³o¿ona na podk³adzie umo¿liwiaj¹cym jej poœlizg
mo¿e swobodnie rozszerzaæ siê pod wp³ywem zmian temperatury, nie wy-
wo³uj¹c nadmiernych naprê¿eñ. Jednak na powierzchni nas³onecznione-
go  tarasu mog¹ wyst¹piæ doœæ znaczne ró¿nice temperatury, gdy jego czêœæ
znajduje siê w cieniu, a wiêc i mo¿liwoœæ wyst¹pienia lokalnych naprê-
¿eñ. Równie¿ ruchy p³yty tarasowej i osiadanie muru mog¹ sprzyjaæ po-
wstawaniu pêkniêæ na jej powierzchni, co przy stosunkowo niewielkiej
elastycznoœci izolacji podp³ytkowej z preparatu CR 166 – mo¿e dopro-
wadziæ do przerwania pow³oki hydroizolacyjnej. Dlatego korzystniej-
szym rozwi¹zaniem by³oby wykonanie „kontrolowanych pêkniêæ”, czyli
tzw. dylatacji poœrednich w postaci naciêæ jastrychu kielni¹ na g³êbokoœæ
odpowiadaj¹c¹ ok. po³owie jego gruboœci. Naciêcia takie – dziel¹ce taras
na pola o bokach 3x3 m – wype³nione elastyczn¹ mas¹ uszczelniaj¹c¹ bê-
d¹ swoistymi bezpiecznikami, gdy¿ w razie wyst¹pienia nadmiernych na-
prê¿eñ w³aœnie w tych miejscach pojawi¹ siê pêkniêcia. Odwzorowanie
dylatacji w warstwie izolacji podp³ytkowej (u³o¿enie w tych miejscach
dodatkowej taœmy uszczelniaj¹cej) oraz wype³nienie fug elastycznym si-
likonem zapewni szczelnoœæ pokrycia nawet przy doœæ znacznych od-
kszta³ceniach pod³o¿a. 

Podsumowuj¹c zmagania podczas  remontu tego tarasu mo¿na
stwierdziæ, ¿e zarówno postawiona diagnoza jak i zastosowany sposób
„leczenia” s¹ prawid³owe, a nowe pokrycie powinno wytrzymaæ przy-
najmniej kilkanaœcie lat.

Cezary Jankowski
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