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Nie tylko na
jeden sezon
Taras

Cezary Jankowski, Emilia Rosïaniec

Taras to ta czÚĂÊ domu, która sprawia najwiÚcej
kïopotów. PÚkniÚcia, przecieki czy odpadajÈca
posadzka to problemy, które szczególnie po
zimie stajÈ siÚ najbardziej widoczne. Jak temu
zaradziÊ? Gdy pojawiÈ siÚ uszkodzenia, naleĝy
szybko i fachowo je naprawiÊ, a jeĂli remont jest
nieopïacalny, solidnie uïoĝyÊ wszystkie warstwy
tarasu od nowa.
PrzyczynÈ uszkodzeñ tarasu sÈ zmiany warunków atmosferycznych, na jakie sÈ one naraĝone:
znaczne dobowe i sezonowe wahania temperatury, opady deszczu i Ăniegu, powtarzajÈce siÚ
cykle zamarzania i rozmarzania powierzchni.
NajczÚĂciej jednak gïównÈ przyczynÈ uszkodzeñ tarasów jest ich wadliwe wykonanie,
a zmienne, zimowe warunki atmosferyczne potÚgujÈ tylko skalÚ awarii.
Zakres robót przy naprawie tarasu zaleĝy od tego, jak powaĝne sÈ to uszkodzenia i czy
jest to taras na gruncie, czy teĝ nad pomieszczeniem ogrzewanym lub nieogrzewanym.
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fot. DLH Poland

Uszkodzenia podïoĝa
Uszkodzenia pïyty tarasowej zdarzajÈ siÚ
najczÚĂciej na tarasach spoczywajÈcych na
gruncie, wyniesionych ponad poziom
terenu. CzÚsto spowodowane jest to
niedbalstwem ekipy budujÈcej dom, która
miejsce przeznaczone na taras traktuje jak
Ămietnik na odpady budowlane: resztki
cegieï i zapraw, gruz, a nawet kawaïki
drewna i folii.
Tymczasem wypeïnienie przestrzeni pod
tarasem jest bardzo waĝne. Nawet, jeĂli jest
to piasek czy pospóïka, bez dobrego zagÚszczenia mogÈ pojawiaÊ siÚ problemy, w konsekwencji których podïoĝe moĝe osiadaÊ,
a z nim takĝe pïyta tarasowa; dodajmy, ĝe
wylewana jest ona czÚsto bez dodatkowego
zbrojenia, z betonu o niskiej wytrzymaïoĂci. Zdarza siÚ teĝ, ĝe obramowanie tarasu
nie zostaïo odpowiednio zafundamentowane i taras „rozjeĝdĝa” siÚ pod wpïywem parcia gruntu.
NiestabilnoĂÊ pïyty tarasowej i podïoĝa
wymaga z reguïy rozebrania caïej konstrukcji i postawienia jej na nowo. Moĝna teĝ
– jeĂli dysponujemy odpowiednio duĝÈ powierzchniÈ oraz wysokoĂciÈ nad tarasem
(8–10 cm, tak aby po podniesieniu poziomu tarasu nie siÚgaï on powyĝej oĂcieĝnicy
drzwi tarasowych) – obudowaÊ niestabilny
taras i przykryÊ go ĝelbetowÈ pïytÈ opartÈ
na nowych Ăciankach bocznych.
Inaczej jest w przypadku pïyt noĂnych
tarasów nad pomieszczeniami – te nie ulegajÈ podobnym uszkodzeniom. Ewentualne
problemy mogÈ pojawiÊ siÚ, gdy podïoĝe tarasu nie ma odpowiedniego nachylenia. Wówczas konieczne jest utworzenie
warstwy spadkowej. Nie naleĝy robiÊ jej ze
zwykïego betonu, poniewaĝ w najcieñszym
miejscu nie moĝe mieÊ ona mniej niĝ
3,5 cm (gdy taras ma 3 m szerokoĂci,
to przy Ăcianie gruboĂÊ wylewki wyniesie
ok. 9–10 cm). Zatem dla ograniczenia podwyĝszenia wysokoĂci pïyty tarasowej stosuje siÚ specjalne zaprawy podposadzkowe,
które pozwalajÈ na uzyskanie wytrzymaïej
warstwy juĝ przy gruboĂci 5 mm.

Uszkodzenia izolacji
Tarasy nad pomieszczeniami muszÈ mieÊ
izolacjÚ przeciwwodnÈ, a gdy sÈ to pomieszczenia ogrzewane, równieĝ izolacjÚ
cieplnÈ.
Izolacja termiczna raczej nie ulega
uszkodzeniu, jedynie jej gruboĂÊ moĝe byÊ
zbyt maïa (zalecana to min. 10 cm), aby
skutecznie chroniÊ przed ucieczkÈ ciepïa.
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JeĂli taras ma byÊ ocieplony, na izolacji
przeciwwodnej ukïada siÚ pïyty styropianowe odmiany co najmniej EPS100 lub z polistyrenu ekstrudowanego. GruboĂÊ ocieplenia
powinna wynosiÊ przynajmniej 10 cm, ale
ze wzglÚdu na tzw. wysokoĂÊ dyspozycyjnÈ –
czyli odlegïoĂÊ od pïyty tarasowej do oĂcieĝnicy drzwi tarasowych – niekiedy trzeba
uĝyÊ cieñszej warstwy. Styropian powinien
pokrywaÊ caïÈ powierzchniÚ tarasu i naleĝy
uïoĝyÊ go dwuwarstwowo z pïyt o mniejszej
gruboĂci z przesuniÚciem miejsc ïÈczenia
w kolejnych warstwach. DoĂÊ czÚsto spotyka siÚ bïÚdnie uïoĝone ocieplenia, gdy wokóï
krawÚdzi tarasu tworzy siÚ „murek” o wysokoĂci warstwy izolacji termicznej. W efekcie
na brzegach powstaje mostek cieplny, a ukïadana na ociepleniu pïyta dociskowa pÚka
wskutek nierównomiernego ugiÚcia podïoĝa.
Izolacje przeciwwodne oraz cieplne muszÈ byÊ dociÈĝone warstwÈ dociskowÈ z betonu o gruboĂci co najmniej 4 cm, zbrojonego
siatkÈ przeciwprÚĝnÈ. Do betonu warto dodaÊ
preparat uszczelniajÈcy, zmniejszy to jego nasiÈkliwoĂÊ i podwyĝszy odpornoĂÊ na mróz.
Betonowa pïyta dociskowa musi byÊ oddylatowana od Ăciany za pomocÈ wkïadki np. ze
styropianu lub taĂmy dylatacyjnej. Warto pamiÚtaÊ teĝ o dylatacjach poĂrednich, dzielÈcych powierzchniÚ tarasu na pola nie wiÚksze
niĝ 3 × 3 m2. Wykonuje siÚ je przez naciÚcie,
wzdïuĝ linii prostej, warstwy dociskowej betonu na gïÚbokoĂÊ ok. 2 cm.
Uwaga! Rozïoĝenie dylatacji poĂrednich
trzeba tak rozplanowaÊ, aby w miejscu ich
przebiegu nie trzeba byïo docinaÊ pïytek
– przerwy dylatacyjne w podïoĝu i w nawierzchni muszÈ bowiem pokrywaÊ siÚ ze
sobÈ.
Kolejna warstwa przygotowujÈca do uïoĝenia pïytek to izolacja podpïytkowa. Jest ona

konieczna ze wzglÚdu na ochronÚ przed wnikaniem wody w pïytÚ dociskowÈ. Trzeba bowiem pamiÚtaÊ, ĝe posadzka z pïytek ceramicznych nie jest caïkowicie wodoszczelna
– woda moĝe bowiem wnikaÊ przez fugi
i mikropÚkniÚcia. Zawilgocenie pïyty dociskowej prowadzi (w przypadku zamarzniÚcia)
do niszczenia jej struktury i w konsekwencji
do odspajania siÚ pïytek. Przy duĝym nasïonecznieniu natomiast woda intensywnie paruje, wywierajÈc ciĂnienie od spodu pïytek
– to z kolei prowadzi do ich oderwania.
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Jako podïoĝe tarasów najczÚĂciej stosuje siÚ
gres, klinkier, a takĝe mrozoodporne
podïogowe pïytki ceramiczne.
Na posadzce tarasu wyïoĝonego pïytkami ceramicznymi mogÈ pojawiÊ siÚ pÚkniÚcia, moĝe dochodziÊ do kruszenia siÚ
i odpadania pïytek, a takĝe do deformacji powierzchni – co objawia siÚ miejscowymi wgïÚbieniami i wypukïoĂciami.
Jednoznaczna ocena przyczyn tego zïego
stanu posadzki nie zawsze bÚdzie moĝliwa
bez zerwania przynajmniej czÚĂci posadzki, bo dopiero wtedy moĝna oceniÊ, jak gïÚboko siÚgajÈ uszkodzenia.
PÚkniÚcia mogÈ byÊ spowodowane:
naprÚĝeniami wystÚpujÈcymi w nawierzchni na skutek braku dylatacji lub zbyt
wÈskich spoin miÚdzy pïytkami;
zïÈ jakoĂciÈ samych pïytek;
uszkodzeniami warstw podposadzkowych.
Dïugie pÚkniÚcia o nieregularnej linii
przebiegajÈce przez niemal caïÈ dïugoĂÊ
tarasu ĂwiadczÈ o braku dylatacji w nawierzchni i podkïadzie bÈdě niestabilnoĂci
samego podïoĝa.
Taras, jak juĝ wspomnieliĂmy, naraĝony
jest na duĝe wahania temperatury, w wy-

Do betonu warto dodaÊ preparat uszczelniajÈcy,
zmniejszy to jego nasiÈkliwoĂÊ i podwyĝszy
odpornoĂÊ na mróz

fot. Plastics Group

Uszkodzenia posadzki

fot. Torggler

fot. Arbet

Pïyty hydroizolacyjne do stosowania
w miejscach szczególnie naraĝonych na silne
i dïugotrwaïe zawilgocenie

fot. Arbet
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b
JeĂli taras ma byÊ ocieplony, na izolacji
przeciwwodnej ukïada siÚ pïyty styropianowe
odmiany co najmniej EPS100 (a) lub z polistyrenu
ekstrudowanego (b)

niku czego jego nawierzchnia kurczy siÚ
i rozszerza. Ruchy te przy wiÚkszych powierzchniach pokrycia powinny byÊ kompresowane przez dylatacjÚ (szczeliny
w nawierzchni i podïoĝu – wypeïniane elastycznym materiaïem). W pewnym stopniu
funkcje dylatacji speïniajÈ teĝ spoiny miÚdzy pïytkami, pod warunkiem ĝe sÈ dostatecznie szerokie i wypeïnione spoinÈ
o podwyĝszonej elastycznoĂci. JeĂli wiÚc
na duĝym tarasie nie wykonano dylatacji,
moĝna domniemywaÊ, ĝe przyczynÈ pÚkniÚÊ sÈ wïaĂnie naprÚĝenia spowodowane
ruchami termicznymi.
Podobne uszkodzenia mogÈ jednak wystÈpiÊ równieĝ wtedy, gdy taras spoczywa na niestabilnym podïoĝu lub wykonano zbyt sïaby podkïad pod nawierzchniÚ.
Wtedy najczÚĂciej wystÚpuje równieĝ odksztaïcenie powierzchni – w miejscu pÚkniÚcia moĝe pojawiÊ siÚ wyraěny uskok,
wgïÚbienie lub wybrzuszenie. Zjawiska takie pojawiajÈ siÚ najczÚĂciej na tarasach
spoczywajÈcych na gruncie, gdy pïyta tarasowa wylana zostaïa na niezagÚszczonym
podïoĝu lub na trasach ocieplanych, gdzie
uĝyto zbyt miÚkkiego materiaïu do izolacji
cieplnej, a warstwa dociskowa z betonu jest
za cienka i ma za maïÈ wytrzymaïoĂÊ.
Wymienione powyĝej uszkodzenia pojawiajÈ siÚ najczÚĂciej po 1–3 latach uĝytko-

11–12/2008

2008-10-30 13:01:28

Tarasy

fot. CS Polska

W przypadku pÚkniÚÊ spowodowanych
brakiem dylatacji lub „osiadaniem” podïoĝa, które ustabilizowaïo siÚ, moĝna zaryzykowaÊ uïoĝenie warstwy renowacyjnej
na istniejÈcych pïytkach. Jednak uïoĝenie nowej warstwy pokrycia podïogi tarasu

Mata wejĂciowa. Warto zastosowaÊ jÈ na tarasie,
poniewaĝ przedïuĝa ĝywotnoĂÊ posadzek, a takĝe
zapobiega poĂlizgom i upadkom w strefie wejĂcia

wania (chyba ĝe wczeĂniej zmieniïy siÚ warunki otoczenia np. w pobliĝu powstaïa
droga o duĝym natÚĝeniu ruchu, wówczas
pÚkniÚcia spowodowane sÈ zapewne drganiami przenoszonymi przez grunt).
NaprawÚ opisanych uszkodzeñ – zaleĝnie
od przyczyny ich powstania – moĝna ograniczyÊ jedynie do samej posadzki lub teĝ
wykonaÊ kompleksowy remont wszystkich
warstw tarasu. Istotny jest równieĝ stan
pïytek pokrywajÈcych taras i to, czy mocno
trzymajÈ siÚ podïoĝa.

W celu utrzymania jednakowej gïÚbokoĂci
szlifierka (naleĝy uĝywaÊ tarczy z nasypem
diamentowym) powinna byÊ wyposaĝona
w stopkÚ. SzerokoĂÊ naciÚcia powinna wynosiÊ 6–8 mm – wymaga to wykonania
przynajmniej dwóch równolegïych naciÚÊ.

MrozoodpornoĂÊ pïytek wiÈĝe siÚ
z ich nasiÈkliwoĂciÈ – im materiaï jest
mniej nasiÈkliwy, tym wiÚksza
jest jego mrozoodpornoĂÊ
podniesie jego poziom o ok. 1,5 cm. Prace
wymagaÊ bÚdÈ przygotowania podïoĝa,
wypeïnienia pÚkniÚÊ, utworzenia dylatacji,
wykonania izolacji podpïytkowej.
1. PÚkniÚcia poszerza siÚ przy uĝyciu
szlifierki kÈtowej na caïÈ gruboĂÊ pïytek i po
odkurzeniu wypeïnia szybkowiÈĝÈcym
cementem montaĝowym.
2. NastÚpnie wzdïuĝ istniejÈcych spoin
wykonuje siÚ naciÚcia dylatacyjne
w odstÚpach co 2–3 m, nacinajÈc podkïad
na gïÚbokoĂÊ ok. 1/3 gruboĂci warstwy
jastrychowej.

3. Kolejny etap to wypeïnienie dylatacji
materiaïem elastycznym – sznurem lub
taĂmÈ dylatacyjnÈ – do poziomu istniejÈcej
podïogi. Nad dylatacjÈ naleĝy przykleiÊ paski
uszczelniajÈce wtopione w izolacjÚ
podpïytkowÈ – tzw. pïynnÈ foliÚ, którÈ
nakïada siÚ na caïej powierzchni po
oczyszczeniu i odkurzeniu podïoĝa.
4. Na tak przygotowanym podkïadzie moĝna
ukïadaÊ pïytki ceramiczne, uĝywajÈc do tego
celu wyïÈcznie elastycznej zaprawy klejowej.
Trzeba uïoĝyÊ jÈ szczelnie, aby pod pïytkami
nie tworzyïy siÚ puste przestrzenie, w których

fot. Robelit

REKLAMA

fot. Torggler

fot. Probet Dasag

Balustrady moĝna mocowaÊ na róĝne sposoby – niekoniecznie w pïycie
tarasowej

NiewïaĂciwe obsadzenie sïupków balustrady jest czÚstÈ
przyczynÈ przecieków tarasu. Dlatego w miejscu ich obsadzenia (jeĝeli
umieszczone sÈ w pïycie tarasowej) naleĝy naïoĝyÊ warstwÚ uszczelniajÈcÈ
z silikonu w formie stoĝkowego pierĂcienia otaczajÈcego sïupek

BUDUJEMY DOM

BD 11_12_08_remont TARASY.indd 183

11–12/2008

183

2008-10-30 13:01:41

Remont/Modernizacja

mogïaby zatrzymywaÊ siÚ woda. Przy
prawidïowo poïoĝonych pïytkach, po ich
dociĂniÚciu zaprawa powinna zostaÊ
wyciĂniÚta na caïym obwodzie. Jej nadmiar
trzeba usunÈÊ szpachelkÈ. SzerokoĂÊ spoin
zaleĝy od wielkoĂci pïytek i powinna stanowiÊ
ok. 3% ich wymiaru. Do spoinowania naleĝy
równieĝ uĝyÊ elastycznej zaprawy spoinujÈcej,
a w miejscach, gdzie przebiegajÈ dylatacje,
spoiny wypeïniÊ specjalnym silikonem.
Nowej warstwy posadzkowej nie moĝna
jednak ukïadaÊ na starych pïytkach, które
kruszÈ siÚ i odpadajÈ od podïoĝa. W takich
sytuacjach konieczne jest zerwanie caïej posadzki, wyrównanie podïoĝa samorozlewnÈ
zaprawÈ wyrównujÈcÈ, naniesienie pïynnej
folii i uïoĝenie pïytek w opisany wyĝej
sposób. OczywiĂcie konieczne bÚdzie odtworzenie dylatacji – lub ich wykonanie
– w taki sam sposób jak przy ukïadaniu nawierzchni renowacyjnej.

fot. Plastivan

Taras na dachu

Taras moĝna zbudowaÊ takĝe na dachu. Wówczas jest on stropem znajdujÈcego siÚ pod nim
pomieszczenia. Ma on takÈ samÈ konstrukcjÚ jak stropodach (róĝni siÚ od niego jedynie pokryciem zewnÚtrznym). Ukïad pozostaïych warstw zaleĝy od przeznaczenia znajdujÈcych siÚ niĝej
pomieszczeñ (ocieplone lub nieocieplone). Taras widoczny na zdjÚciu zbudowany jest z nastÚpujÈcych warstw: deska tarasowa, legar, ĝwir, membrana, izolacja, strop.
W ofercie producentów dostÚpne sÈ deski tarasowe, które moĝna stosowaÊ praktycznie na
kaĝdym pïaskim dachu.
Deski kompozytowe nie wymagajÈ konserwacji i nie nagrzewajÈ siÚ do wysokich
temperatur jak papa, pïyta betonowa czy
kamieñ.
CiÚĝar systemu takich desek to Ărednio
20 kg/m2 dla czÚĂci tarasowej i komunikacyjnej. Dla porównania, tradycyjne wykoñczenia – pïyta betonowa czy kostka brukowa dajÈ ciÚĝar ok. 140 kg/m2.
fot. Gutta

Waĝne szczegóïy

Mata paroizolacyjna pokryta powïokÈ
aluminiowÈ. Zapobiega przenikaniu pary
wodnej i jej skraplaniu – czÚsto stosowana
jest na dachach pïaskich

silikon lub
masa akrylowa
pïytki ceramiczne
elastyczne uszczelnienie przejĂcia
Ăciana–podïoga i szczeliny
dylatacyjnej (taĂma uszczelniajÈca)
osïoniÚta warstwÈ silikonu
klejenie pïytek elastycznÈ
zaprawÈ klejowÈ
hydroizolacja z elastycznej
cementowej mikrozaprawy
uszczelniajÈcej
warstwa dociskowo-spadkowa (beton
z domieszkÈ uszczelniajÈcÈ)

paro- i hydroizolacja
z wodnej emulsji bitumicznej

Pas Ăciany przy podïodze tarasu dobrze jest równieĝ pokryÊ pïytkami ceramicznymi. Nie mogÈ one
stykaÊ siÚ bezpoĂrednio z nawierzchniÈ tarasu – w naroĝniku naleĝy pozostawiÊ przerwÚ dylatacyjnÈ
wypeïnionÈ taĂmÈ uszczelniajÈcÈ osïoniÚtÈ warstwÈ silikonu. GórnÈ krawÚdě pïytek cokoïowych trzeba
zabezpieczyÊ silikonem lub masÈ akrylowÈ
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fot. Torggler

docieplenie stropu
np. styropian EPS 100

Staranne wykoñczenie krawÚdzi, osadzenie
barierek i prawidïowe uszczelnienie wzdïuĝ
Ăcian domu to szczegóïy, które mogÈ
przesÈdziÊ o ĝywotnoĂci tarasu.
Brzegi tarasu powinny byÊ zawsze zakoñczone okapnikiem w postaci fartucha z blachy wystajÈcego ok. 3–5 cm poza krawÚdě pïyty tarasowej. Zabezpiecza on nie tylko przed
powstawaniem zacieków na Ăcianie lub cokole, ale przede wszystkim chroni przed wnikaniem wody pod pïytki nawierzchniowe.
OczywiĂcie przy duĝych nieosïoniÚtych tarasach naleĝy równieĝ zamontowaÊ orynnowanie – wzdïuĝ najniĝej poïoĝonej krawÚdzi.
Okapniki mocuje siÚ bezpoĂrednio w warstwie
kleju do pïytek, przy czym brzeg wchodzÈcy pod pïytki powinien byÊ perforowany, aby
umoĝliwiÊ dobre ich przyklejenie. KrawÚdzie
pïytek naleĝy uszczelniÊ masÈ silikonowÈ tworzÈcÈ (w przekroju) trójkÈtne ich zakoñczenie.
W przypadku tarasów ocieplanych warstwa izolacji cieplnej siÚga aĝ do krawÚdzi pïyty, musi wiÚc byÊ osïoniÚta przed
wpïywem warunków atmosferycznych.
Moĝna to zrobiÊ poprzez naïoĝenie kleju i siatki (tak samo jak przy ocieplaniu
domu), a nastÚpnie otynkowaÊ lub – co jest
rozwiÈzaniem lepszym – zamontowaÊ blaszanÈ osïonÚ.
CzÚstÈ przyczynÈ przecieków tarasu jest
niewïaĂciwe zamontowanie sïupków balustrady. Osadzenie ich w pïycie tarasowej powoduje przerwanie ciÈgïoĂci izolacji przeciwwodnej. W miejscu osadzenia sïupków
konieczne zatem bÚdzie naïoĝenie warstwy

11–12/2008

2008-10-30 13:01:55

fot. Semmeirock

fot. Libet

Tarasy

a

b

Taras nad gruntem pokryto kostkÈ brukowÈ (a), a ten nad ogrzewanym pomieszczeniem – gresem nieszkliwionym (b). Rodzaj pokrycia tarasu zaleĝy w duĝej
mierze od jego umiejscowienia i stylu, waĝne jest by nawierzchnia byïa antypoĂlizgowa

uszczelniajÈcej z silikonu w formie stoĝkowego pierĂcienia otaczajÈcego sïupek.
Alternatywnym rozwiÈzaniem bÚdzie zamocowanie sïupków nie do wierzchu pïy-

ïÈczenia warstw tarasowych ze Ăcianami
budynku. Podstawowym warunkiem jest
wywiniÚcie izolacji przeciwwilgociowej na
ĂcianÚ domu do wysokoĂci 15–20 cm. JeĂli

Prace zwiÈzane z izolacjÈ tarasu naleĝy
przeprowadzaÊ w suche i sïoneczne dni.
DziÚki temu bÚdziemy mieÊ pewnoĂÊ,
ĝe taras nie bÚdzie przeciekaï
ty tarasowej, ale od spodu lub na krawÚdzi
czoïowej.
Istotne znaczenie dla szczelnoĂci i trwaïoĂci tarasu ma prawidïowe wykonanie po-

INFO RYNEK

podczas remontu ukïadamy izolacjÚ przeciwwodnÈ w postaci papy uïoĝonej na warstwie spadkowej, naleĝy jÈ wywinÈÊ równieĝ na ĂcianÚ, przy czym w naroĝniku

Ile kosztuje taras?

NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM
posadzka*
klej elastyczny: 20–35 zï/m2
hydroizolacja podpïytkowa: 12–20 zï/m2
jastrych, gr. 4 cm: 9–13 zï/m2
styropian EPS 100, gr. 15 cm: ok. 30 zï/m2
2 x papa: 20–28 zï/m2
beton (warstwa ze spadkiem),
gr. 4–10 cm: 8–22 zï/m2

NAD POMIESZCZENIEM NIEOGRZEWANYM
posadzka*
klej elastyczny: 20–35 zï/m2
hydroizolacja podpïytkowa: 12–20 zï/m2
jastrych, gr. 4 cm: 9–13 zï/m2
2 x papa: 20–28 zï/m2
beton (warstwa ze spadkiem),
gr. 4–10 cm: 8–25 zï/m2
materiaïy: 69–121 zï/m2
robocizna: 25–35 zï/m2
razem: 94–156 zï/m2

materiaïy: 99–148 zï/m2
robocizna: 25–35 zï/m2
razem: 124–183 zï/m2
*naleĝy doliczyÊ koszty materiaïów posadzkowych:

koszt uïoĝenia posadzki: od 40 zï/m2

pl

BETONOWY NA GRUNCIE
posadzka*
klej elastyczny: 20–35 zï/m2
mata podpïytkowa: 32–36 zï/m2
jastrych, gr. 4 cm: 9–13 zï/m2
pïyta betonowa, gr. 10 cm: ok. 22 zï/m2
materiaïy: 83–106 zï/m2
robocizna: 25–35 zï/m2
razem: 108–141 zï/m2

PRZYDATNE ADRESY

deski tarasowe
pïytki tarasowe
sosnowe: 26–45 zï/m2
gres: od 27 zï/m2
z itauba:od 60 zï/m2
terakota: od 30 zï/m2
z herawana: od 72 zï/m2
kostka brukowa: od 30 zï/m2
z modrzewia syberyjskiego: od 85 zï/m2
z massaranduby: 100–145 zï/m2
z bangkirai: 110–280 zï/m2
z cumaru: od 120 zï/m2
z ipe: od 180 zï/m2
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trzeba utworzyÊ skoĂne wypeïnienie
pozwalajÈce na ïagodne zagiÚcie izolacji.
W przypadku izolacji podpïytkowej w naroĝu wkleja siÚ wkïadkÚ z taĂmy izolacyjnej,
a na ĂcianÚ nakïada warstwÚ pïynnej folii.
Ze wzglÚdu na ochronÚ przed zabrudzeniem
i dodatkowe zabezpieczenie przed wnikaniem wody, pas Ăciany przy podïodze tarasu
warto pokryÊ pïytkami ceramicznymi. Nie
mogÈ one stykaÊ siÚ bezpoĂrednio
z nawierzchniÈ tarasu – w naroĝniku pozostawiamy przerwÚ dylatacyjnÈ wypeïnionÈ
taĂmÈ uszczelniajÈcÈ osïoniÚtÈ warstwÈ silikonu. GórnÈ krawÚdě pïytek cokoïowych
równieĝ zabezpiecza siÚ silikonem lub masÈ
akrylowÈ.

– c e ny b r u t to –

ATLAS
ARBET
C/S
DLH
GUTTA
LIBET
MEEX
PLASTICS GROUP
PLASTIVAN
PROBET DASAG
ROBELIT
SEMMELROCK
STYL-BET
TORGGLER

0800 168 083
094 342 20 76
091 561 04 50
022 667 44 14
061 428 20 64
071 335 11 01
032 623 75 89
022 575 08 90
061 815 57 47
068 363 16 20
034 377 42 98
025 756 21 00
094 363 30 76
042 717 27 37

www.atlas.com.pl
www.arbet.pl
www.cspolska.com.pl
www.dlh.pl
www.gutta.pl
www.libet.pl
www.meex.biz
www.plastics.pl
www.plastivan.pl
www.probet.com.pl
www.robelit.pl
www.semmelrock.pl
www.styl-bet.com.pl
www.torggler.pl
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