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Balkony ¿elbetowe
Ich konstrukcjê stanowi¹ ¿elbetowe

p³yty wspornikowe � po³¹czone z wieñ-
cem œciany lub ¿elbetowym nadpro¿em.
Musz¹ byæ dobrze zaizolowane, by wilgoæ
nie spowodowa³a korozji zbrojenia, co mo-
g³oby w efekcie doprowadziæ do zarwania
siê balkonu. Czasem, zamiast p³yty, z wieñ-
ca wystaj¹ tylko ¿elbetowe wsporniki �
(dwa lub wiêcej), na których oparta jest po-
sadzka, przewa¿nie z desek. P³yty balkono-
we nie musz¹ byæ po³¹czone konstrukcyj-
nie z domem. Mog¹ te¿ opieraæ siê w ca³o-
œci lub czêœciowo na filarach, na przyk³ad

na dwóch lub czterech s³upach �. S³upy
takie musz¹ byæ oparte na specjalnie dla
nich zrobionym fundamencie.

P³yty balkonowe, w swym najcieñszym
miejscu powinny mieæ gruboœæ nie mniej-
sz¹ ni¿ 8 cm. W przeciwnym razie trudno
by³oby solidnie zamocowaæ do nich s³upki
balustrady.

Balkon nie jest tak trudnym do wykonania elemen-
tem domu jak taras. Poprawnie zbudowany nie wyma-

ga te¿ zbyt czêstych zabiegów konserwacyjnych.
Urozmaica bry³ê budynku i otwiera dom

na otoczenie.
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� Balkon z ¿elbetow¹ p³yt¹ wspornikow¹

� Balkon na ¿elbetowych wspornikach

� Balkon na s³upach
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Balkony drewniane
Robi siê je g³ównie w domach o kon-

strukcji drewnianej.  Ich czêœæ noœn¹ sta-
nowi¹ wówczas belki lub ¿ebra. Na nich
zaœ zamontowane s¹ deski stanowi¹ce na-
wierzchniê �. Balkony drewniane mog¹
byæ te¿ oparte na drewnianych zastrza-
³ach �, podtrzymuj¹cych je od do³u. Mo-
g¹ byæ te¿ zbudowane na drewnianych
s³upach. 

Hydroizolacja balkonów
Balkony ¿elbetowe musz¹ mieæ wyko-

nan¹ hydroizolacjê �. Zapobiegnie ona za-
wilgoceniu p³yty balkonowej. Wilgoæ mo-
g³aby bowiem doprowadziæ do korozji prê-
tów zbrojeniowych. Tradycyjnie hydroizo-
lacje balkonów robione by³y g³ównie z pap

i folii. Ze wzglêdu na czêste problemy
zwi¹zane z dok³adnoœci¹ wykonania, obec-
nie czêœciej stosowane s¹  p³ynne folie, po-
w³oki polimerowe i masy uszczelniaj¹ce.

Szerzej o materia³ach do hydroizolacji
piszemy w tekœcie „Pokój pod chmurk¹”.

Wykoñczenie balkonów
Nawierzchnie balkonów mog¹ byæ

wykonane z ró¿nych materia³ów. Najczê-
œciej wykorzystuje siê w tym celu rozmai-
te p³ytki ceramiczne lub kamienne.  Mo¿-
na je te¿ wykoñczyæ drewnem. Musi to
byæ jednak drewno wysokiej jakoœci, na-
turalnie trwa³e drewno egzotyczne (na
przyk³ad tekowe) lub drewno rodzime,
odpowiednio zabezpieczone przed dzia³a-
niem wody i promieni UV. Dobry impreg-
nat dekoracyjny, lakier lub lakierobejca
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� Balkon podtrzymywany przez zastrza³y

� Hydroizolacja balkonu ¿elbetowego

belka drewniana deski

� Balkon na wspornikach drewnianych

Jeden wielki mostek
Balkony ¿elbetowe, po³¹czone kon-

strukcyjnie z wieñcem, nadpro¿em lub
p³yt¹ stropow¹, s¹ niezwykle trudne do
ocieplenia.  W miejscu, w którym prze-

chodz¹ przez œcianê, tworzy siê mostek
termiczny, czyli niezaizolowany ter-
micznie fragment muru, którym ucieka
ciep³o z ogrzewanych pomieszczeñ.
Aby taki balkon nie by³ mostkiem, na-
le¿a³oby ociepliæ go równomiernie
z ka¿dej strony, a i tak na niewiele by to
siê zda³o, zw³aszcza w przypadku œciany
jedno- lub trójwarstwowej.  W sprzeda-
¿y s¹ specjalne elementy konstrukcyj-
ne, maj¹ce na celu eliminacjê takich
mostków. Maj¹ formê belki styropiano-
wej, przez któr¹ przechodz¹ prêty zbro-
jeniowe �. Umieszcza siê je w murze,
w miejscu wieñca lub nadpro¿a i ³¹czy
konstrukcyjnie z p³yt¹ balkonu. Jest to
jednak rozwi¹zanie dosyæ drogie. 

Aby unikn¹æ k³opotów z mostkiem,
warto budowaæ balkony niezale¿ne kon-
strukcyjnie od domu, czyli na osobnych
podporach. Wówczas miejsce ich styku
z murem ³atwo da siê wype³niæ materia-
³em termoizolacyjnym i zapewniæ w ten
sposób œcianie równomiern¹ izolacyj-
noœæ termiczn¹. 

Problem mostków nie dotyczy bal-
konów o konstrukcji drewnianej.

� Prefabrykowany element HIT – umieszczony miêdzy p³yt¹ stropow¹ i p³yt¹ balkonu zabezpie-
cza œcianê przed powstaniem mostka termicznego
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zabezpieczaj¹ca przed szkodliwym dzia³a-
niem grzybów i s³oñca, bêd¹ stanowiæ
znakomit¹ ochronê.

Rynny  i obróbki 
Krawêdzie tarasów nad pomieszcze-

niami i balkonów powinny byæ orynno-
wane. Do rynien ma trafiaæ woda sp³ywa-
j¹ca z nawierzchni  lub wyciekaj¹ca z war-
stwy izolacyjnej, na przyk³ad za poœred-
nictwem maty drena¿owej.  Woda powin-
na byæ odprowadzana z rynien rurami
spustowymi do kanalizacji lub znajduj¹-
cych siê na posesji studzienek ch³onnych.

Systemu rynnowego nie wymagaj¹
zaœ tarasy naziemne, z których woda sp³y-
wa wprost do gruntu. 

Aby jednak woda szybko i sprawnie
wp³ynê³a do rynien, musz¹ byæ wykonane
odpowiednie obróbki blacharskie �. To
g³ównie dziêki nim woda trafia tam, gdzie
powinna, a nie œcieka po elewacji domu,
tworz¹c przy okazji nieestetyczne zacieki
i powoduj¹c zawilgocenie œcian.

Obróbki wykonuje siê z blachy ocyn-
kowanej, miedzianej lub ze specjalnych
profili wykoñczeniowych.

Balustrady
S¹ one nieod³¹cznym elementem

balkonów. Wszystkie tarasy, poza tymi

usytuowanymi na równi z gruntem, tak-
¿e musz¹ byæ w nie zaopatrzone.  Najle-
piej, by w izolowanych balkonach i tara-
sach s³upki balustrady by³y tak zamoco-
wane, by nie przecina³y warstw hydro-
izolacji 	, 
, �, �. Dobrze jest wiêc
mocowaæ je bezpoœrednio do p³yty bal-
konowej lub stropowej. S¹ te¿ specjalne
s³upki, które mo¿na osadzaæ pod war-
stw¹ hydroizolacyjn¹.  Gdy jednak s³up-
ki mocuje siê w p³ycie poprzez na-
wierzchniê, trzeba zadbaæ o odpowiednie
zabezpieczenie takiego po³¹czenia. Nie
mo¿e siê tamtêdy dostawaæ woda w g³¹b
tarasu lub balkonu .                           �
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� Mocowanie s³upka balustrady od spodu
p³yty balkonowej

� Mocowanie s³upka balustrady w tarasie
drewnianym

	 Mocowanie s³upka balustrady w p³ycie
tarasu lub balkonu ¿elbetowego


 Mocowanie s³upka balustrady  pod war-
stw¹ hydroizolacji
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Nawierzchnia tarasów i balkonów musi byæ odporna na mróz i du¿e ró¿nice tem-
peratury. Powinna równie¿ byæ dosyæ szorstka, by zim¹ st¹panie po niej nie skoñ-
czy³o siê na oddziale ortopedycznym.

� Obróbki blacharskie krawêdzi tarasu lub bal-
konu powinny byæ zamontowane przed u³o¿eniem
warstwy hydroizolacyjnej (fot. Schlüter Systems)

 Mocowanie s³upka balustrady poprzez nawierzchniê tarasu ocieplonego


