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Sposób na taras 
z PIR POWERDECK
W trakcie prac związanych z konstruowaniem tarasu 
(jego budową, remontem, renowacją) stale pojawia 
się konieczność znalezienia optymalnych rozwiązań 
dla uzyskanie końcowego, harmonijnego połączenia 
jego funkcji użytkowej z funkcjami technicznymi zakła-
danymi przez projektanta. Spośród najważniejszych 
wymienić należy hydroizolacyjność stropu oraz jego 
izolacyjność termiczną. Uzyskanie zabezpieczenia 
przeciwwilgociowego stropu oraz pożądanych jego 
parametrów cieplnych stwarza dodatkowe problemy 
projektowe, gdyż wzrasta grubość stropu na skutek 
przyrostu warstw ocieplających – zwłaszcza w miej-
scach, w których występują mostki termiczne. Ten 
problem dotyczy w szczególności rozwiązań ociepleń 
stropów bezbelkowych i rozmaitości sytuacji mogących 
zaistnieć podczas prac renowacyjnych wszędzie tam, 
gdzie nie da się w żaden sposób zmienić grubości 
pierwotnej konstrukcji. Wyjściem z kłopotliwej sytuacji 
może być zastosowanie płyty PIR POWERDECK, która 
umożliwia maksymalną redukcję grubości tej warstwy.

Podstawy budowy tarasów

Taras jest jednym z podstawowych elementów występującym 
w budownictwie. Wykonywany nad użytkowanymi pomieszczeniami, 
dla których pełni rolę dachu; zapewnia ochronę cieplną oraz za-
bezpiecza przed dostępem wody (poprzez wprowadzenie warstwy 
hydroizolacyjnej i systemu odprowadzania wód).

Dla użytkowników kondygnacji taras pełni funkcję użytkową 
(stąd konieczność wprowadzania odpowiedniej dla danego tarasu 
nawierzchni użytkowej). Dopełnieniem poprawnej budowy tarasu 
są detale wykończeń (okap, połączenie ze ścianą, dylatacje, 
spusty, itp.).

Istotną rolę w tarasie, jeżeli chcemy uniknąć podniesienia po-
ziomu posadzki tarasu względem poziomu posadzki w pomiesz-
czeniach (a więc tworzenia się progów), odgrywa łączna grubość 
wszystkich warstw tarasowych ułożonych ponad stropem. Dotyczy 
to w szczególności rozwiązań na stropach bezbelkowych i przy pra-
cach renowacyjnych.

Dobór materiału termoizolacyjnego decyduje o różnicach w łącz-
nych grubościach warstw tarasowych, w tym o wyborze rozwiązania 
nawierzchni tarasu (płytki chodnikowe, nawierzchnie drewniane, 
itd.) oraz o systemie odprowadzania wody. Przy doborze poszcze-
gólnych materiałów termoizolacyjnych pamiętać należy o tym, że 
im niższy jest współczynnik przewodzenia ciepła 1, tym mniejsza 
będzie grubość warstwy izolującej.

Redukcja grubości warstw układu tarasowego.

Poniżej przedstawiamy dwa rozwiązania tarasów z zastosowa-
niem płyty POWERDECK, produktu belgijskiej firmy RECTICEL. 
Zastosowanie PIR POWERDECK umożliwia maksymalną redukcję 
grubości warstw tarasu. Są to:
– taras z nawierzchnią z płytek terakotowych
– taras z nawierzchnią z płytek chodnikowych.

Płyta PIR POWERDECK wykonana jest ze sztywnej pianki po-
liizocjanurowej pokrytej obustronnie okładziną z folii aluminiowej. 
Podstawową jej zaletą jest bardzo niski współczynnik przewo-
dzenia ciepła, który wynosi 0,024 W/mK. Jest to wartość średnio 
1,5 – 2 razy niższa niż innych materiałów termoizolacyjnych. 
W przedstawionych przykładach tarasów płyta PIR POWERDECK 
o grubości 8 cm zapewnia ochronę cieplną tarasu na poziomie 
k1= 0,3 W/m²K.

Płyta PIR POWERDECK ma dobrą wytrzymałość na ściskanie 
(150 kPa przy 10% odkształceniu), dzięki czemu nie zachodzi 
potrzeba układania na niej ochronnej warstwy betonowej (kolejna 
redukcja grubości podanych w przykładach).

W krótkim opisie dwóch systemów tarasowych schematycznie 
przedstawionych na rysunkach 1 i 2 układ warstw od 1 do 4 jest 
taki sam dla obu systemów.

Na płycie stropowej [1] należy wyrobić spadki2 pokrywające się 
projektowanymi kierunkami odprowadzania wód. Poprzez równo-

Rys. 1. Taras. Nawierzchnia z terakoty – U= 0,3 W/m²K. 1 – płyta 
stropowa żelbetowa z wyrobionym spadkiem, 2 – paroizolacja – papa 
bitumiczna zgrzewalna, 3 – PIR POWERDECK – gr. 80 mm, 4 – izola-
cja  wodochronna, 5 – mata drenażowa, 6 – gładź betonowa, 7 – płyta 
terakotowa na warstwie kleju.

Rys. 2. Taras. Nawierzchnia z płytek betonowych – U = 0,3 W/m²K. 
1 – płyta stropowa żelbetowa z wyrobionym spadkiem, 2 – paroizolacja 
– papa bitumiczna zgrzewalna, 3 – PIR POWERDECK gr. 80mm, 4 – izo-
lacja wodochronna, 5 – podstawki, 6 – płytki chodnikowe betonowe.
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ległe układanie następnych warstw, spadki zostaną przeniesione 
na warstwę hydroizolacyjną [4] i drenażową [5].

Na wyrobionej warstwie spadkowej układana jest paroizolacja [2] 
(np. Papa asfaltowa zgrzewalna), a na niej luźno płyta termoizola-
cyjna PIR POWERDECK [3] (dla ułatwienia montażu płytę można 
punktowo dokleić).

Warstwa hydroizolacyjna [4] układana jest również luźno, bez 
mocowania, ale w sposób zapewniający jej szczelność na pełnej 
powierzchni tarasu oraz na połączeniach ze ścianami i innymi 
elementami występującymi w obrębie tarasu. Przykładem hydro-
izolacji może być dwuwarstwowe pokrycie z pap modyfikowanych 
zgrzewalnych: pierwsza warstwa układana jest luźno (rolki układa-
ne na zakład), druga zgrzewana całą powierzchnią do pierwszej 
warstwy.

Taras z nawierzchnią z płytek terakotowych

Mata drenażowa [5] ma za zadanie sprawne odprowadzenie 
wody oraz pełni jednocześnie funkcję warstwy rozdzielającej. 
Wylewka betonowa [6] stanowi podłoże pod płytki terakotowe [7], 
wprowadza obciążenie (na siły wiatru, ruch) i powoduje stabilność 
układu.

Taras z nawierzchnią z płytek chodnikowych

Podkładki [5] dystansują i stwarzają szerokie światło dla przepły-
wu wody opadowej. Płytki chodnikowe [6] tworzą warstwę użytkową 
i dociążającą tarasu.

Omawiane rozwiązanie ma tę zaletę, że eliminuje roboty mokre 
na budowie, a cały układ, w razie potrzeby, jest łatwy do demontażu 
(np. wymiana nawierzchni).

Służymy Państwu pełną informacją techniczną o produktach 
I rozwiązaniach technicznych firmy Recticel.

---------
1  Polska Norma PN-EN ISO 7345 “Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne 

i definicje” oraz normy związane dla oznaczenia współcznnika przenikania 
ciepła wprowadzają literą U.

2  W ofercie firmy Recticel znajduje się płyta poliuretanowa Eurothane Bi-3A 
o zmieniającej się liniowo grubości ze spadkiem 1,7%. Stosując tę płytę 
nie zachodzi konieczność wykonywania warstwy spadkowej na stropie. 
Współczynnik λ dla tej płyty wynosi 0,027 W/mK.
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