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Tarasy nad pomieszczeniami
Nale¿¹ do tych elementów domów,

które najtrudniej prawid³owo wykonaæ.
Poszczególne warstwy tarasu uk³ada siê na
stropie pomieszczenia, które znajduje siê
poni¿ej. Tarasy mog¹ siê nieco ró¿niæ bu-
dow¹ w zale¿noœci od tego, czy pomiesz-
czenie pod stropem jest ogrzewane �

czy nie. Jednak w obu przypadkach wa¿-
ne jest, by p³yta stropowa tarasu znajdo-
wa³a siê ni¿ej ni¿ p³yta stropowa w po-
mieszczeniu, z którego wychodzi siê na
taras. Ró¿nica poziomów powinna byæ ta-
ka, by zmieœci³y siê wszystkie niezbêdne
warstwy i posadzka tarasu nie znalaz³a siê
wy¿ej ni¿ posadzka w pomieszczeniu.

W przeciwnym razie mog³oby dochodziæ
do zalewania wnêtrza wod¹ deszczow¹.

Przy wykonywaniu tarasów nad po-
mieszczeniami ogrzewanymi stosuje siê
ró¿ne warianty rozwi¹zañ. Pierwszy – tra-
dycyjny – z hydroizolacj¹ z papy  �a,c jest
stosowany czêœciej; jest tañszy, ale bar-
dziej pracoch³onny (istnieje te¿ wiêksza
mo¿liwoœæ pope³nienia b³êdów ni¿ w wa-
riancie drugim). Drugi wariant – z mem-
bran¹ kube³kow¹ i geow³óknin¹ �b – jest
dro¿szy ze wzglêdu na stosowane mate-
ria³y, ale zapewnia lepsze odprowadzanie
wody. Trzeci wariant �d – z polimerow¹
pow³ok¹ hydro- i paroizolacyjn¹. Zapew-
nia bardzo du¿¹ odpornoœæ na wodê. Ro-
zwi¹zanie to pozwala na bardzo dok³adne
wykonanie prac izolacyjnych nawet
w trudno dostêpnych miejscach i jest bar-
dzo trwa³e.

Warstwa wyrównawcza
Jest to warstwa maj¹ca nadaæ tarasowi

spadek 1-2% w stronê przeciwn¹ do drzwi
balkonowych. Dlatego nazywana jest
równie¿ warstw¹ spadkow¹. Wykonuje
siê j¹ z betonu klasy B-15 lub zaprawy
(gruboœæ tej warstwy powinna mieæ nie
mniej ni¿ 3-4 cm). Przed wykonaniem
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Taras jest wykorzystywa-
ny przez nieca³e pó³ roku.
S³u¿y wówczas jako
dodatkowa powierzchnia
u¿ytkowa. Przez
deszczowo-œnie¿n¹ resztê
roku stoi opustosza³y.
Wówczas jednak wysta-
wiany jest na najwiêksz¹
próbê – wytrzyma³oœci na
mróz i wilgoæ.
Wiele tarasów wychodzi
z tej próby ze szwankiem.
Tylko te poprawnie zapro-
jektowane i wykonane cie-
sz¹ oczy w³aœcicieli przez
d³ugie lata.
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Taras mo¿na wykonaæ na stropie po-
mieszczenia lub na ziemi. ¯adna z tych
konstrukcji nie jest ³atwa, choæ na ogó³ trud-
noœci zwi¹zane z prawid³owym wykonaniem
tarasu s¹ bagatelizowane.

Skutek: zwykle pierwszy remont po zbu-
dowaniu nowego domu (po 3-5 zimach) do-
tyczy tarasu.

¯ywio³em, który niszczy wierzchnie
i krawêdziowe warstwy tarasu, jest zamarza-
j¹ca w nich woda.



warstwy wyrównawczej warto pomalowaæ
p³ytê stropow¹ preparatem gruntuj¹cym
do betonu.

Ocieplenie i paroizolacja
Warstwê ociepleniow¹ tarasów robi

siê g³ównie ze styropianu odmiany
FS-20, FS-30 lub z polistyrenu ekstrudo-
wanego. Mo¿na te¿ u¿yæ p³yt z twardej
pianki poliuretanowej. Gruboœæ warstwy
ocieplenia powinna wynosiæ co najmniej
12 cm (nad pomieszczeniami mieszkal-
nymi).

Pod ociepleniem musi siê zaœ znaleŸæ
jedna warstwa folii paroizolacyjnej. Bê-
dzie ona chroniæ taras przed par¹ wodn¹,
która mo¿e przenikaæ z ogrzewanego po-
mieszczenia i skraplaæ siê w którejœ
z warstw tarasu. Jeœli p³yty termoizolacyj-
ne nie maj¹ krawêdzi  wyprofilowanych
tak, by mo¿na je by³o ³¹czyæ na zak³ad,
wówczas warstwa folii powinna byæ u³o-
¿ona równie¿ na ociepleniu. Zabezpieczy
wtedy przed wciekaniem miêdzy p³yty
œwie¿ej zaprawy, tworz¹cej na ociepleniu
warstwê dociskow¹. Ka¿da z warstw folii

powinna byæ wywiniêta na œcianê domu,
do wysokoœci 10-20 cm. Paroizolacji nie
trzeba robiæ w przypadku tarasów nad po-
mieszczeniem nieogrzewanym.

Warstwa dociskowa 
Warstwê dociskow¹ wykonuje siê prze-

wa¿nie z zaprawy cementowej lub cemen-
towo-wapiennej. Jej zadaniem jest dociska-
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�c Styk tarasu ze œcian¹ – (dwa warianty):
u góry – z tak zwan¹ wydr¹, u do³u – z obróbk¹
blacharsk¹

�a Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym – wariant z hydroizolacj¹ z papy

�b Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym – wariant z membran¹ kube³kow¹

warstwa wyrów-
nawcza z betonu
lub zaprawy

p³yta betonowa

styropian z frezo-
wanymi brzegami

dwie warstwy papy

warstwa dociskowa
z zaprawy

klej do p³ytek

terakota

klej do p³ytek

terakota

rynna

s³upek balustrady
zakotwiony
w wieñcu

rynna

s³upek balustrady
zakotwiony
w wieñcu

folia paroizolacyjna

posypka z piasku
i talku technicznego
(warstwa poœlizgowa)

warstwa wyrów-
nawcza z betonu
lub zaprawy

p³yta betonowa

membrana kube³kowa

styropian z frezo-
wanymi brzegami

warstwa dociskowa
z zaprawy

terakota

obróbka
blacharska

tynk

szczellina dylatacyjna
wype³niona styropianem

kit akrylowy

wydra

odbój
z zaprawy

folia paroizolacyjna

p³yty styropianowe

dwie warstwy
papy

terakota

p³yty
styropianowe

szczelina dylatacyjna

kit
akrylowy

odbój
z zaprawy

folia paroizolacyjna dwie warstwy papy

folia paroizolacyjna

geow³óknina

A

szczegó³
A

�d Izolacja tarasu wykonana z pow³oki poli-
merowej i taœm uszczelniaj¹cych

p³ytki ceramiczne na kleju
wodo- i mrozoodpornym

izolacja wodochronna
(wzmocniona taœm¹ uszczelniaj¹c¹)

warstwa dociskowa

izolacja termiczna

paroizolacja

strop

warstwa wyrównawcza
(spadkowa)
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nie materia³u termoizolacyjnego. Warstwa
ta nie powinna byæ cieñsza ni¿ 4-5 cm.

Hydroizolacja 
Tarasy nad pomieszczeniami s¹ nara-

¿one g³ównie na zawilgocenie wod¹ opa-
dow¹. Padaj¹cy deszcz lub topniej¹cy
œnieg powoduje, ¿e woda przedostaje siê
w g³¹b tarasu, i jeœli nie zostanie w odpo-
wiednim miejscu zatrzymana, wniknie
g³êbiej i po jakimœ czasie spowoduje po-
wa¿ne zniszczenia. Dosyæ groŸna jest te¿
para wodna, atakuj¹ca taras od strony
ogrzewanego pomieszczenia. Mo¿e ona
wnikn¹æ w jego strukturê i skropliæ siê
tam, tak¿e powoduj¹c niebezpieczne za-
wilgocenie (stosowana folia stanowi pa-
roizolacjê).

Wiele elementów tarasu odpowiada za
to, by zosta³ on nale¿ycie ochroniony
przed wod¹. Najwa¿niejsza jest jednak
szczelna hydroizolacja. Do jej wykonania
mo¿na u¿yæ wielu ró¿nych materia³ów.
Najpopularniejsze z nich to:

papy – mog¹ to byæ papy na osnowie
poliestrowej. Uk³ada siê je wówczas
w dwóch warstwach. Mo¿na stosowaæ
równie¿ papy termozgrzewalne i w ich
przypadku wystarcza tylko jedna war-
stwa. Papy powinno siê uk³adaæ z zacho-
waniem 10-cm zak³adów; 

folie – pe³ni¹ w tarasach funkcjê hy-
droizolacji, a tak¿e paroizolacji, gdy taras
jest ocieplany. Musz¹ byæ mocne i w mia-
rê elastyczne. Je tak¿e uk³ada siê na za-
k³ad;

membrany kube³kowe – poza tym, ¿e
chroni¹ przed zawilgoceniem, to dziêki
swej budowie umo¿liwiaj¹ wentylacjê
i osuszenie ni¿ej po³o¿onych warstw tara-
su. Mog¹ byæ uk³adane pod podk³adem
betonowym lub w specjalnej wersji bez-
poœredio pod p³ytkami;

maty drena¿owe – stosowane s¹ w po-
³¹czeniu z innymi pow³okami hydroizola-
cyjnymi. W przet³oczeniach znajduj¹ siê
otwory, przez które swobodnie przenika
woda z górnych warstw i sp³ywa po umiesz-
czonej pod mat¹ zasadnicz¹ hydroizolacj¹;

mineralne masy hydroizolacyjne –
najczêœciej s¹ to zaprawy uszczelniaj¹ce
na bazie cementu.  Stosuje siê je bezpo-
œrednio pod materia³ nawierzchniowy;
Tworz¹ szczeln¹, bezspoinow¹ pow³okê
hydroizolacyjn¹;

p³ynne folie – masy te tak¿e uk³ada siê
tu¿ pod materia³em nawierzchniowym.
Uzyskuje siê z nich pow³oki hydroizolacyj-
ne o du¿ej elastycznoœci, co jest istotne
w przypadku tarasów i balkonów, które
rozszerzaj¹ siê i kurcz¹ na skutek wahañ
temperatury. Nanosi siê je pêdzlem;

p³ynne pow³oki polimerowe – masy
stosowane jako warstwy hydro- i paroizo-
lacyjne. Tworz¹ wysoce elastyczn¹, bez-
spoinow¹ pow³okê o bardzo du¿ej przy-
czepnoœci do pod³o¿a, odporn¹ na zmiany
temperatur. Zastosowanie p³ynnych ma-
teria³ów u³atwia dok³adne zabezpieczenie
„trudnych” miejsc, jak naro¿a, wywiniê-
cia itd., które najczêœciej bywaj¹ powo-
dem przeciekaj¹cych tarasów. Pow³oki
polimerowe, przy niewielkiej gruboœci, s¹
niezwykle wodoszczelne, dlatego nadaj¹
siê równie¿ do naprawy Ÿle wykonanych
tarasów, nie zwiêkszaj¹c gruboœci warstw;

masy bitumiczne – czyli  lepiki,
masy bitumiczno-kauczukowe, bitu-
miczno-polimerowe i inne (z wyj¹tkiem
emulsji bitumicznych). One tak¿e two-
rz¹ elastyczne i wysoce szczelne bariery
przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Te,
które zawieraj¹ rozpuszczalniki orga-
niczne, nie powinny byæ nanoszone na
styropian, polistyren ekstrudowany lub
piankê poliuretanow¹. Materia³y ulegaj¹
niszczeniu nawet wówczas, gdy znajd¹
siê w zasiêgu oparów, które wydzielaj¹
rozpuszczalniki.

Uwaga: przy stosowaniu mas i in-
nych p³ynnych produktów izolacyjnych,
na ³¹czeniu p³aszczyzn poziomych z pio-
nowymi i w innych miejscach szczególnie
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�b Taras nad pomieszczeniem nieogrzewanym – przekrój

terakota
s³upek balustrady zamocowany w wieñcu

klej do p³ytek

mineralna masa
uszczelniaj¹ca

warstwa wyrównawcza z betonu lub
zaprawy (ze spadkiem 1-2%)

p³yta betonowa

obróbka
blacharska

rynna
szczelina dylatacyjna wype³niona

styropianem

�a Taras nad pomieszczeniem nieogrzewanym

rynna

s³upek balustrady
zakotwiony
w wieñcu

warstwa wyrów-
nawcza z betonu
lub zaprawy
(ze spadkiem 1-2%)

p³yta betonowa

klej do p³ytek

terakota

mineralna masa
uszczelniaj¹ca



nara¿onych na naprê¿enia, nale¿y stoso-
waæ taœmê wzmacniaj¹co-uszczelniaj¹c¹.

W tarasach ocieplanych, miêdzy po-
szczególnymi warstwami nastêpuj¹ silne
wzajemne naprê¿enia. Mog¹ one dopro-
wadziæ do rozerwania siê papy lub folii
izolacyjnej. Dlatego te¿ zaleca siê wyko-
nanie tak zwanej warstwy poœlizgowej
miêdzy jedn¹ a drug¹ warstw¹ materia³u.
Robi siê j¹, w przypadku papy, z piasku
zmieszanego z talkiem technicznym
w stosunku 2:1 (gruboœæ warstwy – oko³o

1-2 mm), a w przypadku folii – z samego
talku. Membrany kube³kowe i maty dre-
narskie zwalniaj¹ z obowi¹zku robienia
warstwy poœlizgowej, gdy¿ same dobrze
niweluj¹ wzajemne ruchy warstw tarasu.

Nawierzchnia
Tarasy wykañcza siê przewa¿nie mro-

zoodporn¹ terakot¹ lub gresem. Dobrze
nadaj¹ siê te¿ do tego p³ytki kamienne
(tylko takie, które mog¹ byæ stosowane na
zewn¹trz – na przyk³ad granit, piasko-
wiec, niektóre konglomeraty). Na-
wierzchnia mo¿e byæ te¿ zrobiona z drew-
na odpornego na warunki atmosferyczne
(gatunki egzotyczne) lub z drewna impre-
gnowanego. Tani¹ propozycj¹ jest te¿ po-
sadzka ¿ywiczna. P³ytki ceramiczne, gre-
sowe i kamienne przykleja siê do 4-cm
warstwy zaprawy cementowej lub cemen-
towo-wapiennej uk³adanej na hydroizola-
cji, lub bezpoœrednio na hydroizolacji
zrobionej z mineralnej zaprawy uszczel-
niaj¹cej. Miêdzy p³ytkami trzeba zrobiæ
fugi, wykorzystuj¹c w tym celu elastyczne
masy do spoinowania, przeznaczone do
stosowania na zewn¹trz pomieszczeñ.

Tarasy naziemne
Tworz¹ one ³agodne przejœcie z domu

wprost do ogrodu. W ciep³e dni s³u¿¹ do
wypoczynku i spotkañ towarzyskich. Po-
winny wiêc byæ sytuowane w miejscu
w miarê kameralnym, jak najdalej odsuniê-
tym od ulicy i niezbyt nas³onecznionym.

Betonowe i nie tylko
Tarasy naziemne mog¹ byæ zbudowa-

ne na wiele ró¿nych sposobów.
� Najpopularniejsze s¹ te oparte na p³y-
cie ¿elbetowej � wykonanej bezpoœred-
nio na gruncie, z którego usuniêta zosta-
³a warstwa humusu. P³yty takich tara-
sów nie wymagaj¹ hydroizolacji, pod
warunkiem, ¿e znajduje siê pod nimi
warstwa przepuszczalna (np. pospó³ka –
mieszanka piasku i ¿wiru). Jeœli pod³o¿e
jest dostatecznie równe, nie trzeba te¿
ich zbroiæ.
� Konstrukcjê tarasów naziemnych mo-
g¹ tworzyæ drewniane legary oparte na
s³upach posadowionych w gruncie �a,b.
S³upy te pe³ni¹ funkcjê fundamentów.
Wykonane s¹ z betonu klasy minimum
B15. Legary mocuje siê do nich za pomo-
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� Betonowy taras naziemny

grunt rodzimy

¿wir

piasek z cementem

p³yta betonowa

warstwa wyrównawcza

grunt rodzimy
¿wir zagêszczony
20-30-cm gruboœci

piasek
z cementem
(9:1)

10-cm p³yta
betonowa

warstwa
wyrównawcza

dylatacja (styropian)

terakota

terakota

balustrada

s³upek balustrady

³¹cznik
metalowy

schody

Kiedy ocieplenie?
Ocieplaæ trzeba tarasy nad pomiesz-

czeniami, które s¹ ogrzewane. To nie ule-
ga dyskusji.

Tarasów nad pomieszczeniami nie-
ogrzewanymi �a,b w zasadzie ocieplaæ
nie trzeba, ale warto to robiæ. Koszt u¿y-
tego materia³u termoizolacyjnego nie bê-
dzie wysoki. Ocieplony taras sprawi zaœ,
¿e nawet zim¹ temperatura w pomiesz-
czeniu poni¿ej, nie bêdzie drastycznie
spadaæ (oczywiœcie pod warunkiem, ¿e
i jego œciany bêd¹ ocieplone).

Tarasy do góry nogami
Oprócz tradycyjnego sposobu budowy

tarasów ocieplanych jest te¿ inna metoda.
Polega ona na odwróceniu warstw. Na beto-
nie robi siê warstwê wyrównawcz¹ ze spad-
kiem, a na niej zamiast ocieplenia uk³ada
siê hydroizolacjê. P³yty termoizolacyjne s¹
zaœ k³adzione na warstwie hydroizolacyj-
nej. Do tego celu nale¿y stosowaæ p³yty
z polistyrenu ekstrudowanego, który cha-
rakteryzuje siê znikom¹ nasi¹kliwoœci¹.
Nie trzeba wówczas stosowaæ folii paroizo-
lacyjnej. Na ociepleniu wykonywana jest
warstwa dociskowa gruboœci 3-4 cm, z du-
¿ych p³yt betonowych lub ¿wiru (wówczas
p³yty termoizolacyjne trzeba os³oniæ geo-
w³óknin¹). Nawierzchniê mo¿na wykonaæ
z desek na legarach lub p³yt kamiennych.
Jedne i drugie musz¹ byæ montowane „a¿u-
rowo”, gdy¿ w takich tarasach nawierzch-
nia powinna byæ przepuszczalna dla wody.

Zalet¹ tarasów izolowanych w ten
sposób jest ochrona izolacji przeciwwil-
gociowej przed znacznymi zmianami
temperatury zewnêtrznej i mechaniczny-
mi uszkodzeniami. K³opotliwe jest nato-
miast wykonanie brzegów tarasu, gdy¿
musz¹ one jednoczeœnie umo¿liwiaæ od-
p³yw wody spod pokrycia i zapobiec zsu-
niêciu siê warstw.

A

szczegó³ A

kit
akrylowy

Masz pytanie – zadaj je na forum dyskusyjnym www.forum.budujemydom.pl



c¹ metalowych ³¹czników k¹towych. Do
legarów przybija siê deski pod³ogowe
(a¿urowo).
� Czêsto równie¿ robi siê tarasy z kostki
brukowej, bruku drewnianego lub p³yt
kamiennych �, które same w sobie sta-
nowi¹ konstrukcjê i warstwê nawierzch-
niow¹ zarazem. Po wytyczeniu obrysu ta-
kiego tarasu, zdziera siê darñ i wykopuje
warstwê humusu, czyli gleby urodzajnej.
W wykop trzeba nasypaæ piasku, ubijaj¹c
go warstwa po warstwie. Pod sam bruk
lub p³yty wysypuje siê 10-centymetrow¹
warstwê piasku zmieszanego z cementem
(w stosunku 9:1). Na nim uk³ada siê bruk

i ubija go. Na koniec trzeba miêdzy kost-
ki brukowe lub p³yty kamienne nasypaæ
piasku i zamieœæ taras.

� Przy domach usytuowanych na skar-
pach dobrze sprawdzaj¹ siê tarasy
schodkowe �. Ich nawierzchnie tak¿e
mo¿e stanowiæ bruk. Budowê takich ta-
rasów prowadzi siê podobnie, jak
w przypadku tarasów opisanych wy¿ej.
Krawê¿niki ka¿dej z p³aszczyzn tarasu
musz¹ byæ posadowione na ³awie funda-
mentowej.

Tarasy naziemne nie wymagaj¹ ocie-
plenia ani hydroizolacji. 

Dwa rodzaje dylatacji
Dylatacje to szczeliny wype³nione ma-

teria³em trwale elastycznym, niweluj¹ce
naprê¿enia, które powstaj¹ wskutek roz-
szerzania siê i kurczenia tarasu, spowodo-
wanego zmianami temperatury. Najwa¿-
niejsze s¹ dylatacje miêdzy œcianami domu
a tarasem. Wykonuje siê je prawie we
wszystkich rodzajach tarasów (wyj¹tek sta-
nowi¹ tarasy naziemne z bruku). Dylatacje
takie oddzielaj¹ wszystkie warstwy u³o¿o-
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�b Szczegó³ po³¹czenia

betonowy s³upek
fundamentowy

k¹towniki metalowe do
mocowania legarów

� Taras z kostki kamiennej

� Taras schodkowy z kostki kamiennej

kostka kamienna

grunt

fundament

p³yta
krawê¿nikowa

piasek lub
piasek ze ¿wirem

piasek
z cementem

piasek
z cementem

kostka kamienna

grunt

fundament

p³yta
krawê¿nikowa

piasek lub
piasek ze ¿wirem

betonowy s³upek
fundamentowy

legary

a¿urowa pod³oga
z desek

balustrada

�a Drewniany naziemny taras na s³upach  
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ne na stropie. Szczelinê dylatacyjn¹ wype³-
nia siê w tym przypadku styropianem gru-
boœci oko³o 2 cm. Oprócz tego niezbêdne s¹
równie¿ dylatacje wzd³u¿ i w poprzek tara-
su ��a-c. Powinny one dzieliæ taras na po-
la o bokach 2x2 m. Jeœli taras jest mniejszy,
wtedy dylatacje nie s¹ konieczne.

Tarasy pod dachem
Ostre s³oñce i deszcz s¹ uci¹¿liwe nie

tylko dla osób przebywaj¹cych na tarasie,
ale i dla samego tarasu. Promienie s³onecz-

ne nadmiernie rozgrzewaj¹ jego warstwy,
które siê rozszerzaj¹, by zaraz po zmroku siê
skurczyæ. Tworz¹ siê w ten sposób niebez-
pieczne naprê¿enia, mog¹ce powodowaæ
pêkanie poszczególnych warstw tarasu.
Warto wiêc zastanowiæ siê nad zadaszeniem
tarasu, co zapewni komfort przebywania
i znacznie przed³u¿y jego ¿ywotnoœæ 	.
Dach taki zrobiony jest zazwyczaj w opar-
ciu o konstrukcjê drewnian¹ (drewno im-
pregnowane) i kryty tym samym materia-
³em co dach domu. Aby nie ograniczaæ do-
p³ywu œwiat³a s³onecznego do domu, taras
mo¿na zadaszyæ tylko czêœciowo. 

O sposobach mocowania balustrad do
p³yty tarasu lub balkonu oraz o obrób-
kach krawêdzi piszemy w tekœcie „Z po-
koju na balkon”.

�

Dane teleadresowe producentów mate-
ria³ów do izolacji i na nawierzchnie tarasów
oraz orientacyjne ceny wybranych produk-
tów przedstawiamy w rubryce Info rynek
na str. 157.
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	 Taras z zadaszeniem (fot. L. Bosak)

�a Gotowe profile dylatacyjne s¹ bardzo wy-
godne w monta¿u (fot. Schlüter Systems)

�b Dylatacja w tarasie ocieplonym �c Dylatacja w tarasie nieocieplonym


