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REMONT

fot. TIKKURILA

TARAS

Recepta na
szczelnoœæ
Kto planuje budowê domu, zazwyczaj marzy o tarasie
wœród piêknej zieleni. Od tych, którzy ju¿ go maj¹,
s³yszymy czêsto o pêkaj¹cych i odpadaj¹cych p³ytkach,
o zaciekach w pomieszczeniu pod tarasem...
Skoro ju¿ do tego dosz³o, potrzebny jest solidny
remont: dobra diagnoza, projekt i solidne
wykonawstwo. Czasem lepiej bêdzie zbudowaæ taras
od nowa – ju¿ bez b³êdów.
JOANNA D¥BROWSKA

188

2007

11−12

JAKIE TARASY,
TAKIE PROBLEMY
Ziemne. Niek³opotliwe, bo usypane z ziemi i poroœniête traw¹ lub wysypane ¿wirem, z ³agodnymi skarpami albo okalaj¹cymi je niewysokimi murkami z kamienia lub betonu.
Na gruncie, na p³ycie betonowej. Nie
ma z nimi wiêkszych problemów, gdy na
dzia³ce jest grunt piaszczysty. Jeœli jednak
wokó³ domu jest glina, tarasowi gro¿¹ wysadziny mrozowe, wskutek których konstrukcja tarasu mo¿e pêkaæ, a wtedy jego
posadzka niszczeje i odpada.
Nad gruntem. Jeœli maj¹ konstrukcjê ¿elbetow¹ i s¹ niefachowo wykoñczone, mog¹ ulegaæ uszkodzeniom mrozowym, które prowadz¹ zwykle do odpadania warstw
wykoñczeniowych i przerwania izolacji –
co z czasem mo¿e zagroziæ samej konstrukcji tarasu. Jeœli taras ma konstrukcjê
drewnian¹, najczêœciej dochodzi do
niszczenia na styku z elementami betonowymi i metalowymi.
Nad pomieszczeniami nieogrzewanymi.
Podstawowym problemem równie¿ s¹
zmiany temperatury, które mog¹ dotyczyæ nie tylko warstw zewnêtrznych (na-
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wierzchni i izolacji), ale tak¿e konstrukcji
stropu.
Nad pomieszczeniami ogrzewanymi. Te
konstrukcje wymagaj¹ bardzo dobrego
ocieplenia i niezwykle starannego zabezpieczenia przed zawilgoceniem. Najmniejsze b³êdy mog¹ prowadziæ do zniszczeñ, dlatego takie w³aœnie tarasy najczêœciej wymagaj¹ remontu.

fot. SEMMELROCK

PRZYCZYNY USZKODZEÑ

Taras na gruncie jest najtañszy i najmniej k³opotliwy. Najczêœciej wykañcza sie go p³ytami kamiennymi
lub kostk¹ betonow¹

warstwa wykoñczeniowa
hydroizolacja podp³ytkowa
warstwa dociskowa ( jastrych)
hydroizolacja (folia)
styropian
hydroizolacja
warstwa spadkowa
p³yta konstrukcyjna

Kolejnoœæ warstw w tarasie nad pomieszczeniem ogrzewanym
Kolejnoœæ warstw w tarasie nad pomieszczeniem nieogrzewanym
dylatacja
warstwa wykoñczeniowa
izolacja podp³ytkowa
klej elastyczny
warstwa dociskowa ( jastrych)
hydroizolacja (folia)
warstwa spadkowa ( jastrych)
p³yta konstrukcyjna

Najwiêkszym zagro¿eniem dla trwa³oœci
tarasów s¹ wielokrotne cykle zamarzania i rozmarzania, jakim s¹ poddane.
W s³oneczny, zimowy dzieñ jego powierzchnia mo¿e nagrzewaæ siê do kilkudziesiêciu stopni Celsjusza, noc¹ zaœ
spaœæ nawet poni¿ej -20°C. W takich warunkach zamarzaj¹ca w szczelinach woda mo¿e doprowadziæ do zniszczenia
nie tylko samej nawierzchni, ale równie¿ g³êbiej po³o¿onych warstw, z konstrukcj¹ stropu w³¹cznie.
Q Pêkniêcia lastryka. Mog¹ byæ spowodowane z³ym wykonaniem konstrukcji p³yty tarasowej lub niestabilnym jej
oparciem. Niewystarczaj¹co sztywne
pod³o¿e mo¿e powodowaæ uginanie siê
p³yty tarasowej, które z kolei mo¿e powodowaæ pêkniêcia p³yt lastryka.
Uszkodzenia mog¹ te¿ powstaæ wskutek
niew³aœciwego wykonania albo braku
dylatacji.
Q Pêkniêcia p³ytek – jeœli przebiegaj¹
wzd³u¿ jednej d³u¿szej linii, wskazuj¹
na uszkodzenia konstrukcji tarasu lub
na brak dylatacji. Rysy na pojedynczych
p³ytkach œwiadcz¹ o tym, ¿e spoiny miêdzy p³ytkami s¹ zbyt w¹skie, lub pod
powierzchni¹ p³ytek nie ma kleju.
Q Kruszenie siê p³ytek – to dowód, ¿e
u¿yto materia³u nasi¹kliwego i nieodpornego na mróz. Kiedy nasi¹kniête
wod¹ p³ytki zamarzaj¹, zawarta w porach woda zwiêkszaj¹c swoj¹ objêtoœæ,
rozsadza ich strukturê, wskutek czego
po kilku cyklach zamarzania i rozmarzania dochodzi do ich zniszczenia.
Q Odpadanie ok³adziny – to skutek zamarzania wody, która nap³ynê³a pod nie
przez niew³aœciwie wykonane spoiny
miêdzy p³ytkami. Jest to te¿ dowód na
to, ze przestrzeni pod p³ytkami nie wype³niono klejem. Po wielokrotnym zamarzaniu i odmarzaniu doprowadza to
do odspojenia siê ich od pod³o¿a. Z czasem proces ten mo¿e obj¹æ nie tylko
warstwê mocuj¹c¹ p³ytki, ale równie¿
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fot. TORGLERR

DACH ODWRÓCONY

Gruntowna naprawa tarasu wymaga równie¿
wyrównania jego powierzchni

pod³o¿e betonowe, jeœli nie zosta³o odpowiednio uszczelnione.
Opisane uszkodzenia mo¿na staraæ siê
naprawiaæ doraŸnie, czyli tylko w miejscach, w których siê pojawi³y. Niestety,
najprawdopodobniej w doœæ krótkim
czasie trzeba bêdzie i tak wyremontowaæ ca³¹ ok³adzinê tarasu. Jeœli pod tarasem dodatkowo wystêpuj¹ przecieki,
remont nie mo¿e polegaæ jedynie na
u³o¿eniu nowej ok³adziny, ale równie¿
na wykonaniu nowej izolacji wodoszczelnej oraz – jeœli trzeba – ocieplenia.

To szczególna forma tarasu. Bezpoœrednio na konstrukcji stropowej jest w nim warstwa izolacji wodoszczelnej, dopiero na niej ocieplenie, a nastêpnie ok³adzina. Taki uk³ad warstw chroni izolacjê wodoszczeln¹ przed oddzia³ywaniem du¿ych ró¿nic temperatury – przyczyn¹ niszcz¹cych ruchów termicznych wierzchnich warstw tarasu, a tak¿e przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Do izolacji w dachu odwróconym stosuje siê wy³¹cznie papy na welonie z w³ókna szklanego lub
z polipropylenu albo folie z PVC lub EPDM, ocieplenie zaœ wykonuje siê z ³¹czonych na zak³ad p³yt
(gruboœci 12-15 cm) z polistyrenu ekstrudowanego.
Nastêpne warstwy zale¿¹ od planowanego sposobu wykoñczenia tarasu. W najprostszym rozwi¹zaniu nawierzchniê uk³ada siê z du¿ych p³yt betonowych albo kamiennych na podsypce ¿wirowej lub
na podk³adkach dystansowych. Gdy taras wykañcza siê p³ytkami ceramicznymi, podk³ad powinien
sk³adaæ siê z podsypki ¿wirowej, przykrytej warstw¹ geow³ókniny, na której uk³ada siê nastêpnie jastrych cementowy (geow³óknina zapobiega sp³ywaniu œwie¿ej zaprawy w g³¹b warstw ¿wiru).
Uwaga! Na powierzchni dachu odwróconego mo¿na za³o¿yæ trawnik lub ogródek. Na warstwie drenuj¹cej ze ¿wiru pokrytej geow³óknin¹ uk³ada siê wtedy od 10 do 30 cm ziemi uprawnej lub 8-40 cm
specjalnego lekkiego substratu mineralnego z domieszk¹ organiczn¹ (stosownie do rodzaju roœlin
uprawianych na tarasie). Do za³o¿enia ogrodu ekstensywnego (mieszanki rozchodników, traw i zió³)
nie potrzeba grubej warstwy ziemi – wystarczy 8-10 cm; zazielenienie intensywne (kwiaty, krzewy
i ma³e drzewa) wymaga grubszej warstwy (oko³o 40 cm) oraz specjalnych systemów drena¿u.

warstwa glebowa
zale¿na od doboru
roœlin
geow³óknina

warstwa ¿wiru
gow³óknina

REMONT GENERALNY
Stare tarasy zwykle s¹ tak zniszczone, ¿e
wymagaj¹ usuniêcia nie tylko ok³adziny, ale czêsto tak¿e jastrychu i izolacji.
Zwykle w takiej sytuacji wszystkie warstwy wykonuje siê od nowa, czyli tak samo jak podczas budowy nowego tarasu.
Ich uk³ad i kolejnoœæ zale¿¹ od tego, czy
taras wymaga ocieplenia.
Taras nieocieplony. Na p³ycie konstrukcyjnej uk³ada siê kolejno: warstwê spadkow¹ (z ukszta³towanym spadkiem 1-2%), hydroizolacjê z papy podk³adowej lub folii,
warstwê dociskow¹ z betonu, hydroizolacjê
podp³ytkow¹ z tzw. p³ynnej folii i na koñcu
zapraw¹ elastyczn¹ przykleja siê p³ytki.
Uwaga! P³ytki ceramiczne mo¿na uk³adaæ
bezpoœrednio na warstwie dociskowej, jeœli
na pod³o¿u znajdzie siê warstwa wodoszczelna (np. z folii w p³ynie) gwarantuj¹ca
dobr¹ przyczepnoœæ zaprawy klejowej.
Taras ocieplony. Podobnie jak na tarasie nieocieplonym, na p³ycie konstrukcyjnej uk³ada siê warstwê spadkow¹ i na
niej – hydroizolacjê z papy podk³adowej
lub folii. Na hydroizolacji uk³ada siê
ocieplenie – np. z p³yt styropianowych
odmiany EPS 100-038 (dawniej FS 20) lub
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ocieplenie (polistyren
ekstrudowany)
dwie warstwy papy
termozgrzewalnej

Przekrój przez dach zielony

Wykoñczenie tarasu na styku ze œcian¹ (rozwi¹zanie z warstw¹ drena¿ow¹)
p³yty ocieplenia na plackach
zaprawy klejonej

p³ytka coko³owa

uszczelnienie

uszczelnienie
p³ytki
klej
hydroizolacja
dylatacja
warstwa dociskowa
izolacja termiczna
warstwa drena¿owa
hydroizolacja
warstwa spadkowa
strop
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TRUDNE MIEJSCA
Podczas remontu tarasu trzeba zwróciæ
uwagê na czêsto lekcewa¿one szczegó³y,
które s¹ bardzo wa¿ne dla jego trwa³oœci.
Izolacja przy œcianie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna byæ wyprowadzona ok.
30 cm na œcianê domu i najlepiej jeœli skoñczy siê w wydrze – kilkucentymetrowym
wg³êbieniu w œcianie. Do ochrony takiej
izolacji przed uszkodzeniem stosuje siê specjalne kszta³tki coko³owe lub fartuch z blachy; obróbka blacharska z kapinosem zapobiega wnikaniu wody pod kszta³tki.
Izolacja progu drzwi tarasowych. Woda
z roztopów nie bêdzie nap³ywaæ do wnêtrza,
jeœli izolacjê wodoszczeln¹ wyprowadzi siê
nad próg drzwi tarasowych, a obróbk¹ blacharsk¹ os³oni ca³y próg, a nie tylko jego
wierzch. Próg warto te¿ ociepliæ, dziêki czemu œnieg nie bêdzie szybko topnia³ pod
wp³ywem ciep³a przenikaj¹cego z pomieszczenia.
Pokrycie tarasu. Warstwa dociskowa u³o¿ona na ociepleniu tarasu powinna byæ oddzielona od œciany domu elastyczn¹ wk³adk¹, na przyk³ad czterocentymetrowym paskiem styropianu.

Izolacja wodoszczelna (hydroizolacja) tarasów musi byæ wytrzyma³a, odporna na sta³e zawilgocenie
i elastyczna. Warunki te spe³niaj¹ papy, folie i specjalne masy.
Q Papy podk³adowe. Sk³adaj¹ siê z osnowy (z w³ókna szklanego lub poliestru) oraz pow³oki bitumicznej z asfaltów zwyk³ych i modyfikowanych. Uk³ada siê je zawsze w dwóch warstwach,
przedzielonych albo podsypk¹ poœlizgow¹ z drobnego piasku, albo wk³adkami z folii polietylenowej. Pierwsza warstwa powinna byæ uk³adana na równym pod³o¿u, z którego usuniêto
wszelkie ostre wypuk³oœci. Papê uk³ada siê na co najmniej 10-centymetrowy zak³ad. Pierwsz¹ jej warstwê nale¿y przykleiæ lepikiem do pod³o¿a.
Uwaga! Na izolacje tarasów nie nadaj¹ siê papy na osnowie
z tektury, które nawet jeœli s¹ przyklejone i posmarowane
lepikiem, nie gwarantuj¹ szczelnoœci.
Q Folie. Coraz czêœciej, zamiast izolacji z papy stosuje
siê nastêpuj¹ce folie z polietylenu o wysokiej gêstoœci
(HDPE):
– p³askie – uk³ada siê je w dwóch warstwach, przy czym
spodni¹ przykleja siê do pod³o¿a. S¹ bardziej elastyczne
ni¿ papy i w przeciwieñstwie do nich nie sklejaj¹ siê ze
Miejsce styku tarasu i œciany
sob¹ (utrzymuj¹ poœlizg),
uszczelnia siê specjaln¹ taœm¹
– wyt³aczane – chroni¹ przed przenikaniem wody i umo¿lizatapian¹ w p³ynnej izolacji
wiaj¹ szybkie jej odprowadzenie. Folie takie ³¹czy siê na
zak³ad uszczelniany taœm¹ samoprzylepn¹.
Niektóre folie maj¹ dodatkow¹ pow³okê z w³ókniny polipropylenowej. Zale¿nie od sposobu u³o¿enia
oraz kszta³tu i wielkoœci wyt³oczeñ, folie takie mog¹ pe³niæ dwojak¹ funkcjê – zale¿nie od tego, jak
s¹ uk³adane:
– w³óknin¹ do spodu (na warstwie elastycznej zaprawy klejowej) – umo¿liwiaj¹ wykonanie izolacji
bezpoœrednio pod warstw¹ wykoñczenia tarasu i odprowadzanie pary wodnej z betonowego
pod³o¿a, dziêki czemu nie dochodzi do jej skraplania i zamarzania,
– w³óknin¹ do góry – na folii p³askiej lub papie, zapewniaj¹ drena¿ z warstw pod ok³adzin¹ i szybkie odprowadzenie wody, która mo¿e wp³ywaæ pod posadzkê na przyk³ad przez spoiny miêdzy
p³ytkami.
Q Masy uszczelniaj¹ce. Produkowane s¹ na bazie ¿ywic polimerowych (tzw. folie w p³ynie) lub
cementu (zaprawy uszczelniaj¹ce). U³o¿one na betonowym pod³o¿u tworz¹ szczeln¹, bezspoinow¹ pow³okê. Nak³ada siê je pêdzlem lub pac¹ w dwóch warstwach, tak by ³¹czna ich gruboœæ wynios³a 2-4 mm.

Uwaga! Wszystkie dylatacje wykonane
w podk³adzie musz¹ byæ „powtórzone”
w tych samych miejscach w ok³adzinie
z p³ytek.
Mocowanie balustrady. Jej s³upki musz¹
byæ dobrze zakotwione w tarasie, najczêœciej
osadza siê je na g³êbokoœci siêgaj¹cej warstwy noœnej, czyli p³yty konstrukcyjnej.
S³upki osadzone w ten sposób musz¹ przechodziæ przez hydroizolacjê, a to sprzyja pojawianiu siê nieszczelnoœci. Trwa³e i pewne
osadzenie balustrady polega na zastosowaniu dodatkowych wsporników siêgaj¹cych
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 zapraw¹ z cementu monta¿owego.
By balustrada by³a solidnie zamocowana – s³upki
nale¿y zakotwiczyæ w p³ycie konstrukcyjnej

fot. HENKEL

MATERIA£Y NA HYDROIZOLACJE TARASÓW

fot. MUREXIM

z polistyrenu ekstrudowanego, który
wprawdzie jest nieco dro¿szy, za to niemal
nienasi¹kliwy. Na ociepleniu trzeba u³o¿yæ
foliê zapobiegaj¹c¹ wnikaniu betonu
w styki p³yt ociepleniowych, warstwê dociskow¹ z jastrychu, hydroizolacjê podp³ytkow¹, oraz ok³adzinê z p³ytek.
Uwaga! Warstwa dociskowa uk³adana
na ociepleniu powinna byæ oddylatowana od œcian budynku (np. paskiem
styropianu). Gruboœæ tej warstwy wynosi 4-5 cm.
Popularny do niedawna sposób izolowania tarasów polega³ na u³o¿eniu dwóch
warstw papy, miêdzy którymi znajdowa³a siê posypka poœlizgowa z talku lub
drobnego kruszywa. Obecnie zamiast
papy czêsto stosuje siê p³askie folie izolacyjne. Wymagany docisk zapewnia betonowy jastrych, bêd¹cy jednoczeœnie
pod³o¿em pod ok³adzinê tarasu.
Stosunkowo ma³o znany jest system hydroizolacji tarasu po³¹czony z drena¿em. Polega ona na zastosowaniu folii
t³oczonej z otworami, któr¹ uk³ada siê
na szczelnej izolacji z papy. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia swobodny odp³yw
wody przenikaj¹cej przez ewentualne
nieszczelnoœci pokrycia, zapobiega wiêc
skutkom jej zamarzania.
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Z CZEGO OK£ADZINA?

fot. PROBET DASAG

fot. CERAMIKA NOWA GALA

Tarasy mo¿na wykañczaæ materia³ami, które maj¹ nieœlisk¹ powierzchniê oraz s¹ mrozoodporne, odporne na wp³ywy atmosferyczne (zmiany
temperatury, wilgoæ i wodê, promieniowanie UV), a tak¿e wytrzyma³e na œcieranie.
P³ytki ceramiczne. Na nawierzchnie tarasów nadaj¹ siê: mrozoodporna terakota,
gres i klinkier. Najtrwalsze s¹ posadzki z gresu technicznego (nieszkliwione –
o jednorodnym przekroju w ca³ej strukturze). Terakotê lepiej uk³adaæ na tarasach na
piêtrze, gdzie nie wnosi siê tyle piasku. Na parterze intensywnie u¿ytkowana ok³adzina z terakoty, nawet o najwy¿szym stopniu œcieralnoœci, doœæ szybko straci swój
pierwotny wygl¹d ( jest bardziej miêkka ni¿ gres i ma wy¿sz¹ nasi¹kliwoœæ). P³ytki
nie mog¹ byæ zbyt ma³e (zwiêksza to powierzchniê spoin), ani zbyt du¿e (³atwiej ulegaj¹ uszkodzeniu pod wp³ywem zmian temperatury). Najlepsze na taras s¹ p³ytki,
których d³u¿szy bok ma 25-35 cm. Do p³ytek na tarasie nale¿y u¿ywaæ tylko elastycznych klejów i zapraw (tak¿e tych do spoinowania).

Na tarasie mo¿na u³o¿yæ pod³ogowe p³ytki ceramiczne
(najlepiej œredniej wielkoœci) – ale pod warunkiem, ¿e s¹
mrozoodporne
By p³yty tarasowe nie pêka³y taras musi byæ dobrzy zdylatowany

fot. SEMMELROCK

P³yty kamienne i betonowe. Nadaj¹ siê doskonale na tarasy ziemne oraz tzw. dachy
odwrócone. Zwykle stosuje siê p³yty wielkowymiarowe (o d³ugoœci boku powy¿ej
50 cm, czêsto o nieregularnych kszta³tach i wymiarach), podobne zastosowanie ma
kostka kamienna lub betonowa. Na tarasy nadaj¹ siê p³yty kamienne z twardych
ska³. Na pod³o¿u betonowym p³yty uk³ada siê na styk lub z niewielk¹ szczelin¹,
opieraj¹c je na betonowych podk³adkach zapewniaj¹cych uzyskanie równej
powierzchni. Na dachach odwróconych p³yty uk³ada siê na warstwie wyrównanego
¿wiru. Kostkê kamienn¹ i betonow¹ uk³ada siê na wyrównanej i zagêszczonej
warstwie piasku.
Taras na gruncie mo¿na wy³o¿yæ np. kostk¹ betonow¹

By drewniana posadzka tarasu nie by³a œliska
nale¿y zdecydowaæ siê na deski ryflowane

fot. DLH

fot. DLH

Elementy drewniane. Oprócz drewna sosnowego impregnowanego ciœnieniowo,
na pod³ogi tarasów u¿ywa siê gatunków
egzotycznych, odpornych na dzia³anie
czynników atmosferycznych. Deski uk³ada siê na legarach drewnianych lub metalowych, z pozostawieniem centymetrowych szczelin. Kostkê drewnian¹ uk³ada
siê w podobny sposób jak betonow¹, czyli na warstwie piasku.

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy na str. 194.
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