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REMONT

Stary na nowo
czy nowy?
Remont tarasu
Cezary Jankowski

PÚkniÚcia, przecieki czy kruszenie
siÚ nawierzchni to specjalnoĂÊ
polskich tarasów. Przyczynia siÚ
do tego nasz klimat, a zwïaszcza
zimy z czÚstymi odwilĝami.
Ale prawdziwymi powodami
takich uszkodzeñ sÈ ěle dobrane
materiaïy, niewïaĂciwy ukïad
warstw tarasu oraz niedokïadnoĂci
wykonawstwa, a wiÚc bïÚdy,
których moĝna uniknÈÊ.
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Najgroěniejszym czynnikiem atmosferycznym dziaïajÈcym niszczÈco na tarasy nie sÈ ani silne mrozy, ani Ănieg, deszcze czy teĝ sïoñce,
lecz wahania temperatury w okolicach 0°C: wielokrotne zamarzanie
i rozmarzanie wody, która dostaje siÚ pod posadzkÚ, rozsadza wiÈzania kleju i unosi okïadzinÚ. JeĂli woda wniknie gïÚbiej, moĝe niszczyÊ teĝ gïÚbiej poïoĝone warstwy podkïadowe i izolacyjne.
Remont tarasu naleĝy poprzedziÊ wnikliwÈ analizÈ przyczyn, które spowodowaïy zniszczenia, i dopiero na tej podstawie okreĂliÊ zakres robót.

Przyczyny uszkodzeñ
Na posadzce tarasu pokrytej pïytkami ceramicznymi mogÈ pojawiÊ
siÚ pÚkniÚcia, wgïÚbienia i wypukïoĂci, pïytki mogÈ siÚ równieĝ odklejaÊ. Uszkodzenia mogÈ byÊ spowodowane uĝyciem kiepskiej jakoĂci pïytek lub niewïaĂciwym ich mocowaniem do podïoĝa, mogÈ teĝ
byÊ nastÚpstwem uszkodzeñ gïÚbszych warstw, czyli podkïadu pod
posadzkÈ.
PÚkniÚcia okïadziny z pïytek. Ich przyczynÈ mogÈ byÊ naprÚĝenia spowodowane brakiem dylatacji lub uszkodzeniami warstw podposadzkowych. PÚkniÚcia o nieregularnej linii przebiegajÈcej przez
niemal caïÈ dïugoĂÊ czy szerokoĂÊ tarasu najczÚĂciej ĂwiadczÈ o braku dylatacji w nawierzchni i podkïadzie.
Kruszenie siÚ pïytek. Spowodowane jest nadmiernÈ nasiÈkliwoĂciÈ i zwiÈzanÈ z tym nieodpornoĂciÈ pïytek na mróz.
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Wymiana nawierzchni

fot. Torggler

Zaleĝnie od rodzaju uszkodzeñ taras przeznaczony do remontu moĝe wymagaÊ wymiany samej nawierzchni lub nawierzchni ïÈcznie z warstwami podposadzkowymi.
Czasem niezbÚdne jest teĝ wzmocnienie konstrukcji tarasu.
Remont polegajÈcy na wymianie jedynie
nawierzchni moĝna wykonaÊ pod kilkoma
warunkami:
1) uszkodzenia dotyczÈ tylko posadzki
(np. gdy stare pïytki ulegïy powierzchniowemu wytarciu, majÈ liczne drobne pÚkniÚcia lub okadzina jest brzydka i chcemy
jÈ zastÈpiÊ),
2) ukïad warstw podkïadu jest
poprawny,
3) one same – wïaĂciwie uïoĝone
i w dobrym stanie.
NowÈ nawierzchniÚ moĝna
uïoĝyÊ na starej albo zerwaÊ
przedtem starÈ posadzkÚ: w obydwu sytuacjach podïoĝe bÚdzie
wymagaïo odpowiedniego przygotowania.

Ukïadanie pïytek na pïytki
Tak moĝna ukïadaÊ nowÈ posadzkÚ jedynie
wtedy, gdy stara na caïej powierzchni dobrze
przylega do podïoĝa, a ewentualne pÚkniÚcia
dotyczÈ tylko pojedynczych pïytek i nie sÈ nastÚpstwem odksztaïceñ konstrukcji tarasu ani
uszkodzeñ podkïadu. Drobne ubytki w nawierzchni, która ma posïuĝyÊ za podïoĝe nowej posadzki, powinno siÚ wypeïniÊ zaprawÈ,
po czym caïoĂÊ dwukrotnie zaimpregnowaÊ
pïynnÈ foliÈ. Do ukïadania nowych pïytek
moĝna przystÈpiÊ dopiero wtedy, gdy podïoĝe
bÚdzie caïkowicie suche.

Wyrównywanie podïoĝa
Niewielkie zagïÚbienia (do 5 mm) moĝna wypeïniaÊ zaprawÈ klejowÈ do pïytek. WiÚksze
nierównoĂci niweluje siÚ wyrównujÈcÈ wylewkÈ podïogowÈ.
Uwaga! Na wylewki wyrównujÈce nie naleĝy stosowaÊ zwykïych zapraw cementowych, bo nie majÈ one dostatecznej przyczepnoĂci do podïoĝa.
Ze wzglÚdu na to, ĝe na tarasach wymagane jest nachylenie posadzki, z oczywistych
wzglÚdów nie moĝna na nich stosowaÊ wylewek samopoziomujÈcych, tylko gotowe zaprawy przeznaczone do wyrównywania rÚcznego lub mechanicznego. Przed uïoĝeniem
zaprawy wyrównujÈcej na podïoĝu naleĝy
utworzyÊ warstwÚ kontaktowÈ ze specjalnej
emulsji sczepnej zmieszanej z drobnym kruszywem.
Izolacja przeciwwilgociowa. Aby zapobiec
przenikaniu wody w gïÚbsze warstwy tarasu,
przed przyklejeniem pïytek ukïada siÚ izolacjÚ przeciwwilgociowÈ z pïynnej folii. DziÚki
duĝej elastycznoĂci wypeïnia ona rysy o szerokoĂci do 5 mm. Na tarasach naleĝy uĝywaÊ folii przeznaczonej
do stosowania na zewnÈtrz. Nakïada siÚ jÈ
na suchÈ i odkurzonÈ
powierzchniÚ betonowÈ
pÚdzlem lub waïkiem,
dwukrotnie w odstÚpie ok. 6 godzin. Na tej
Polimerowo-bitumiczna
emulsja hydroizolacyjna
(pïynna folia)

fot. Nowa Gala

Ukïadanie pïytek po zerwaniu starej
nawierzchni
Po usuniÚciu pïytek trzeba wyrównaÊ podïoĝe, a nastÚpnie uïoĝyÊ izolacjÚ przeciwwilgociowÈ. JeĂli w podïoĝu nie ma dylatacji, trzeba je utworzyÊ przez podzielenie go na pola
3 × 3 m.

fot. Torggler

Odspajanie siÚ pïytek. PrzyczynÚ trudno
ustaliÊ bez zerwania przynajmniej czÚĂci posadzki, bo dopiero wtedy moĝna oceniÊ, jak
gïÚboko siÚgajÈ uszkodzenia. Zazwyczaj odspajanie siÚ pïytek jest nastÚpstwem zastosowania niewïaĂciwych zapraw klejowych,
braku podpïytkowej izolacji przeciwwilgociowej lub uïoĝenia pïytek zbyt blisko jedna przy drugiej, wskutek czego spoiny miÚdzy nimi sÈ zbyt wÈskie. Pïytki mogÈ siÚ teĝ
odklejaÊ wskutek niedokïadnego wypeïnienia klejem przestrzeni pod nimi: w miejsca
te wnika woda, zamarza tam i rozsadza spoinÚ klejowÈ.
Biaïe wykwity na spoinach. Z wilgotnych
spoin wyparowuje woda i wytrÈca siÚ na
nich solny osad.
Zacieki na suficie, a nawet zalewanie pomieszczenia pod tarasem. To skutek braku lub uszkodzenia izolacji przeciwwodnej
chroniÈcej pïytÚ tarasu przed przeciekami wody opadowej. Lekcewaĝenie tej izolacji wynika czÚsto z bïÚdnego przekonania, ĝe
posadzka z pïytek wystarczy za izolacjÚ przeciwwodnÈ. Niestety, taras bez izolacji bardzo
szybko niszczeje i coraz gwaïtowniej przecieka. Podobne sÈ nastÚpstwa uszkodzeñ izolacji spowodowane przez pÚkniÚcie konstrukcji pïyty tarasowej. Woda moĝe teĝ wnikaÊ
do wnÚtrza budynku przez ěle uszczelniony
styk tarasu ze ĂcianÈ.

Pïytki na taras muszÈ byc mrozoodporne
i antypoĂlizgowe

Gruntowna naprawa tarasu najczÚĂciej wymaga
wyrównania równieĝ jego podïoĝa
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uszczelnienie
dylatacji
obwodowej

silikon lub masa uszczelniajÈca
spoiny elastyczne
okïadzina z pïytek ceramicznych
balustrada mocowana z boku pïyty
sznur dylatacyjny
elastyczna zaprawa klejowa
taĂma uszczelniajÈca
izolacja podpïytkowa (pïynna folia)
warstwa dociskowa ze zbrojonego
betonu

folia przeciwwilgociowa
ocieplenie
pïyta tarasu

hudroizolacja (papa + folia
tïoczona)

warstwa spadkowa
Prawidïowy ukïad warstw tarasu z betonowÈ warstwÈ dociskowÈ

izolacji – po upïywie 24 godzin od naïoĝenia ostatniej warstwy – moĝna bezpoĂrednio
przyklejaÊ pïytki ceramiczne.
Wykonanie dylatacji. Szczelina dylatacyjna powinna przebiegaÊ przez warstwy podkïadowe i nawierzchniÚ. W nowo wykonywanym podkïadzie naciÚcia dylatacyjne
(szerokoĂci 6–8 mm) wykonuje siÚ szpachelkÈ lub kielniÈ przed stwardnieniem betonu.
W istniejÈcym juĝ podkïadzie dylatacje wycina siÚ szlifierkÈ z tarczÈ diamentowÈ.
Szczeliny dylatacyjne wypeïnia siÚ elastycz-

nym materiaïem – sznurem lub taĂmÈ dylatacyjnÈ, po czym nad kaĝdÈ dylatacjÈ ukïada
siÚ paski, które nastÚpnie wtapia siÚ w izolacjÚ podpïytkowÈ.

Remont warstw
podposadzkowych
Na tarasach nad pomieszczeniami konieczne
jest uïoĝenie izolacji przeciwwodnej, a jeĂli
sÈ to pomieszczenia ogrzewane, równieĝ izolacji cieplnej.

Warstwy ocieplenia zwykle nie ulegajÈ
uszkodzeniu.
Izolacje przeciwwodne mogÈ z czasem
utraciÊ szczelnoĂÊ na skutek pÚkniÚÊ w podïoĝu, dïugotrwaïego kontaktu z wodÈ lub starzenia siÚ materiaïu.
PodstawowÈ ochronÚ przeciwwodnÈ tarasów nad pomieszczeniami zapewnia izolacja ukïadana na warstwie spadkowej pïyty noĂnej. Nachylenie powierzchni powinno
wynosiÊ ok. 2%, by ewentualne przecieki
z wierzchnich warstw mogïy byÊ odprowadzone na zewnÈtrz. IzolacjÚ przeciwwodnÈ
wykonuje siÚ jako dwuwarstwowÈ:
jako pierwszÈ warstwÚ ukïada siÚ papÚ,
jako drugÈ – foliÚ tïoczonÈ tzw. kubeïkowÈ.
Taki ukïad warstw skutecznie chroni
przed wnikaniem wody i dziÚki kanalikom
utworzonym miÚdzy papÈ i foliÈ umoĝliwia
odprowadzenie na zewnÈtrz ewentualnych
przecieków.
Do izolacji tarasów nadajÈ siÚ jedynie papy
podkïadowe na osnowie z wïókien szklanych
lub tworzyw sztucznych, gdyĝ tradycyjne tekturowe doĂÊ szybko starzejÈ siÚ i tracÈ szczelnoĂÊ. Papy podkïadowe ukïada siÚ
z 10-centymetrowym zakïadem na zïÈczach,
przyklejajÈc do podïoĝa caïÈ ich powierzchniÚ lub tylko ïÈczenia.
Folia tïoczona ukïadana wypukïoĂciami do
doïu peïni funkcjÚ dodatkowej izolacji oraz
warstwy drenaĝowej. Nie mocuje siÚ jej do
podïoĝa, jedynie ïÈczy na zakïad dodatkowo
uszczelniony taĂmÈ.

Do przyklejania pïytek na tarasie trzeba uĝywaÊ elastycznej zaprawy klejowej. Nakïada siÚ jÈ
pacÈ zÚbatÈ nie tylko na podïoĝe, ale teĝ na pïytki, aby nie tworzyïy siÚ pod nimi puste przestrzenie, w których mogïaby zatrzymywaÊ siÚ woda. ¥lady po pacy na zaprawie nakïadanej na pïytki
i podïoĝe powinny byÊ wzajemnie prostopadïe, co zapewni równomierne rozïoĝenie siÚ kleju.
Do ukïadania pïytek o duĝych rozmiarach moĝna uĝyÊ specjalnej upïynnionej zaprawy klejowej, która po dociĂniÚciu pïytki równomiernie siÚ pod niÈ rozpïywa: nadmiar powinien wypïynÈÊ
na caïym jej obwodzie, skÈd usuwa siÚ go szpachelkÈ.
Podobnie jak do klejenia, takĝe do spoinowania naleĝy uĝyÊ zaprawy elastycznej.
SzerokoĂÊ spoin zaleĝy od wielkoĂci pïytek i powinna stanowiÊ ok. 3% dïugoĂci ich boku.
Nad liniami przebiegu dylatacji spoiny naleĝy wypeïniÊ przeznaczonym do tego celu silikonem.

fot. Botament

Dokïadne rozprowadzenie kleju na podïoĝu i na
pïytce gwarantuje stabilnoĂÊ uïoĝonej posadzki
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fot. Gutta

Ukïadanie pïytek

Folia tïoczona do izolacji tarasów

Izolacje przeciwwodne oraz cieplne muszÈ byÊ dociÈĝone warstwÈ dociskowÈ gruboĂci co najmniej 4 cm, wykonanÈ z betonu zbrojonego siatkÈ przeciwprÚĝnÈ. Do
betonu warto dodaÊ preparat uszczelniajÈcy, zmniejszajÈcy jego nasiÈkliwoĂÊ i podwyĝszajÈcy mrozoodpornoĂÊ. Betonowa
pïyta dociskowa musi byÊ oddylatowana
od Ăciany za pomocÈ wkïadki ze styropianu lub taĂmy dylatacyjnej. Nie zapomnijmy
teĝ o dylatacjach poĂrednich dzielÈcych po-
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wierzchniÚ tarasu na pola nie wiÚksze niĝ
3 × 3 m, które wykonuje siÚ przez naciÚcie
warstwy dociskowej betonu: wzdïuĝ linii
prostej na gïÚbokoĂÊ ok. 2 cm.
Uwaga! Przebieg 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.

Remont konstrukcji tarasu
Taras na gruncie
Uszkodzenia konstrukcji – pÚkanie i odksztaïcanie siÚ pïyty – dotyczÈ zwykle tarasów na gruncie, zwïaszcza wyniesionych ponad poziom terenu. PrzyczynÈ jest zazwyczaj

Warstwa spadkowa
Jest warunkiem sprawnego spïywania wody opadowej z tarasu. Moĝna jÈ wykonaÊ dwojako:
uformowaÊ w gruboĂci pïyty,
wykonaÊ dopiero podczas ukïadania izolacji: najlepiej ze specjalnej zaprawy wodoszczelnej (bÚdÈcej jednym z elementów gotowego systemu). Pod zaprawÈ niezbÚdna jest warstwa kontaktowa
(sczepna), która zapewnia zespolenie Ăwieĝej mieszanki z pïytÈ betonowÈ.

niedostateczne zagÚszczenie podïoĝa i uĝycie niskiej klasy betonu na pïytÚ podïogi na
gruncie.
PrzyczynÈ uszkodzeñ konstrukcji takich
tarasów bywa teĝ nieodpowiedni fundament
na obwodzie pïyty, wskutek czego taras „rozjeĝdĝa siÚ” pod wpïywem parcia gruntu.

Taras, który ulegï uszkodzeniom wskutek niestabilnoĂci konstrukcji, trzeba zwykle w caïoĂci rozebraÊ i wybudowaÊ od nowa
po odpowiednim ustabilizowaniu podïoĝa.
JeĂli jest na to doĂÊ miejsca, moĝna teĝ nadbudowaÊ nowÈ konstrukcjÚ nad starym tarasem
bez jego rozbierania: w tym celu trzeba wyko-

Mocowanie balustrady od spodu pïyty tarasowej
zapobiega przerwaniu izolacji przeciwwodnej

W miejscu poïÈczenia tarasu ze ĂcianÈ przykleja siÚ taĂmÚ
uszczelniajÈcÈ, a na ĂcianÚ nakïada warstwÚ pïynnej folii
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fot. Ceresit

Prawidïowe wykonanie wszystkich warstw tarasu jest koniecznym, ale
niewystarczajÈcym warunkiem jego trwaïoĂci. Równie waĝne jest wïaĂciwe
wykonanie niĝej opisanych detali.
Okapnik. Brzegi tarasu powinny byÊ zawsze zakoñczone okapnikiem, czyli fartuchem z blachy wysuniÚtym 3–5 cm poza krawÚdě pïyty. Okapnik nie
tylko zabezpiecza przed powstawaniem zacieków na Ăcianie fundamentowej czy cokole, ale przede wszystkim zapobiega wpïywaniu wody pod pïytki posadzki tarasu.
Okapniki mocuje siÚ bezpoĂrednio w warstwie kleju do pïytek; brzeg
wchodzÈcy pod pïytki powinien byÊ perforowany, co zapewnia skutecznoĂÊ klejenia.
Orynnowanie. Na duĝych, niezadaszonych tarasach niezbÚdne sÈ rynny
wzdïuĝ najniĝej poïoĝonej krawÚdzi.
Uszczelnienie krawÚdzi pïytek. KrawÚdzie powinny byÊ uszczelnione
masÈ silikonowÈ tak, by w przekroju tworzyïo siÚ trójkÈtne zakoñczenie.
Osadzenie balustrady. Osadzone zazwyczaj od góry w pïycie tarasowej,
przerywajÈ ciÈgïoĂÊ izolacji przeciwwodnej, co jest czÚstÈ przyczynÈ przeciekania tarasu. Dlatego teĝ w miejscu osadzenia sïupków powinno siÚ naïoĝyÊ uszczelniajÈcÈ warstwÚ silikonu uformowanego w ksztaït stoĝkowego
pierĂcienia otaczajÈcego sïupek. RozwiÈzaniem, które eliminuje „przebijanie”” izolacji sïupkami balustrady, jest mocowanie ich od spodu pïyty lub
do jej krawÚdzi czoïowej.
PoïÈczenie tarasu ze ĂcianÈ budynku. W tym poïÈczeniu waĝne jest wywiniÚcie izolacji przeciwwilgociowej na ĂcianÚ domu do wysokoĂci 15–20 cm.
JeĂli podczas remontu na warstwie spadkowej tarasu ukïadamy izolacjÚ przeciwwodnÈ z papy, naleĝy jÈ wywinÈÊ równieĝ na ĂcianÚ. Przedtem
jednak w naroĝniku trzeba uformowaÊ skos, który zapewni ïagodne zagiÚcie izolacji. JeĂli izolacjÚ podpïytkowÈ wykonuje siÚ z pïynnej folii, w naroĝu wklejamy wkïadkÚ z taĂmy izolacyjnej, a na Ăcianie nakïadamy warstwÚ
pïynnej folii. Dla ochrony przed zabrudzeniem pasa cokoïowego Ăciany,
a takĝe dla jego zabezpieczenia przed wnikaniem wody, pas ten na styku
z tarasem warto pokryÊ pïytkami cokoïowymi. Nie mogÈ one stykaÊ siÚ bezpoĂrednio z nawierzchniÈ tarasu: w naroĝniku trzeba zostawiÊ przerwÚ dylatacyjnÈ i wypeïniÊ jÈ sznurem dylatacyjnym osïoniÚtym warstwÈ silikonu.
GórnÈ krawÚdě pïytek cokoïowych równieĝ naleĝy zabezpieczyÊ silikonem
lub masÈ akrylowÈ.

fot. Robelit

Waĝne szczegóïy
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Systemy do izolacji tarasów

naÊ ĝelbetowÈ pïytÚ stropowÈ opartÈ na Ăcianach fundamentowych posadowionych przy
krawÚdziach starej pïyty. Ze wzglÚdu na to, ĝe
nawierzchnia takiego nadbudowanego tarasu
musi siÚ znaleěÊ przynajmniej 8–10 cm ponad
starÈ, musi byÊ doĂÊ miejsca, aby nie znalazïa
siÚ powyĝej oĂcieĝnicy drzwi tarasowych.
Niestabilny taras na gruncie moĝna niekiedy ustabilizowaÊ przez przewiercenie go
w kilku miejscach na wylot tak, by spod otworów w pïycie moĝna byïo wydobyÊ grunt, po
czym utworzone w gruncie kanaïy wypeïniÊ
mieszankÈ betonowÈ. Po zwiÈzaniu i stward-

nieniu betonu takie punktowe podparcia bÚdÈ
stabilizowaÊ pïytÚ tarasu i podïoĝe gruntowe pod nim. Wykonanie takiego „fundamentu
post factum” wymaga uĝycia specjalistycznego sprzÚtu – wiertnic do betonu i gruntu.
Taras nad pomieszczeniem
Konstrukcje stropowe takich tarasów rzadko ulegajÈ uszkodzeniom. Problemem, jaki
czÚsto ich dotyczy, jest zbyt pozioma nawierzchnia: w takim wypadku remont
musi polegaÊ na utworzeniu warstwy spadkowej. JeĂli moĝliwoĂÊ uksztaïtowania od-

fot. Tropic

Do naprawy tarasów warto stosowaÊ specjalne zestawy preparatów i materiaïów, zwane przez
producentów „systemami do izolacji tarasów”. SÈ to:
zaprawa wodoszczelna do izolacji przeciwwodnej,
warstwa kontaktowa (zaprawa sczepna),
cementowa zaprawa wyrównujÈca do wykonywania szybko twardniejÈcych podkïadów podïogowych,
folia pïynna do izolacji przeciwwilgociowej,
taĂma uszczelniajÈca,
farba do betonu,
elastyczny klej do pïytek i taka sama zaprawa do spoinowania.
UĝywajÈc produktów wchodzÈcych w skïad zestawu jednego producenta, mamy pewnoĂÊ, ĝe
bÚdÈ do siebie pasowaïy, i zminimalizujemy ryzyko popeïnienia bïÚdów.

Taras na gruncie wykonany z drewna
egzotycznego garapa

powiedniego spadku jest ograniczona,
naleĝy zastosowaÊ specjalne zaprawy podposadzkowe, które osiÈgajÈ wytrzymaïoĂÊ
juĝ przy gruboĂci 5 mm.

Taras na sucho – krok po kroku

2
Wytyczamy powierzchniÚ tarasu, usuwamy
humus i grunt rodzimy na gïÚbokoĂÊ 20–30 cm.
Wykonujemy spadki (od 0,5–3%) w kierunku od
budynku na zewnÈtrz. GeowïókninÚ ukïadamy
na zakïadkÚ o szerokoĂci 15–20 cm. Wykonujemy
z niej równieĝ koïnierz na Ăcianach budynku

4

3

5
UïoĝonÈ nawierzchniÚ dwukrotnie impregnujemy

remont_tarasu.indd 122

OstatniÈ warstwÚ podbudowy stanowi gruba na
3–4 cm, niezagÚszczona powierzchnia odsiewek
kamiennych (0–7 mm), na której ukïadamy pïyty
tarasowe w odstÚpach 5–15 mm. Kontrolujemy
poziom elementów, a róĝnice wyrównujemy,
dobijajÈc pïyty biaïym gumowym mïotkiem

Wysypujemy warstwÚ odcinajÈcÈ z pospóïki lub
grubego piasku – gruboĂÊ warstwy 10–20 cm
i zagÚszczamy jÈ za pomocÈ mechanicznego
ubijaka. NastÚpnie wykonujemy warstwÚ noĂnÈ
o gruboĂci 10–20 cm z kruszywa ïamanego
o uziarnieniu 0–31,5 mm

fot. Libet

1

6
Spoiny miÚdzy pïytami wypeïniamy drobnym
piaskiem pïukanym (0–2 mm). Kilkakrotnie
zasypujemy nim caïÈ powierzchniÚ tarasu,
aĝ szczeliny caïkowicie siÚ wypeïniÈ

Gotowy taras wyïoĝony kostkÈ i pïytami
betonowymi

2010-03-18 21:57:52

Pïyty ukïada siÚ na podïoĝu betonowym,
na styk lub z niewielkÈ szczelinÈ, opierajÈc je
na betonowych podkïadkach zapewniajÈcych
uzyskanie równej powierzchni

Zanim wybierzesz nawierzchniÚ
runków atmosferycznych. O trwaïoĂci tarasu decyduje przede wszystkim sposób jego montaĝu
i jakoĂÊ drewna. Ze wzglÚdu na ïÈczenia desek
z legarem nie naleĝy stosowaÊ tradycyjnych ĝelaznych gwoědzi lub wkrÚtów. Naleĝy uĝywaÊ wyïÈcznie ïÈczników ze stali nierdzewnej, najlepiej
gdy sÈ montowane w szczelinach miÚdzy deskami
(sÈ niewidoczne, nie uszkadzajÈ deski, pozwalajÈ
na kurczenie siÚ i pÚcznienie drewna).
Panele z tworzyw. Wykonane sÈ z elastycznego tworzywa poïÈczonego z PVC. WyglÈdem
przypominajÈ ryflowane deski drewniane. SÈ odporne na dziaïanie czynników atmosferycznych
(nie wypaczajÈ siÚ, nie pÚkajÈ, nie ïuszczÈ siÚ
pod wpïywem mrozu i sïoñca) oraz na insekty.
Nie wymagajÈ konserwacji.

fot. Libet

Wybór materiaïu na posadzkÚ naleĝy przemyĂleÊ, zanim uïoĝymy betonowÈ wylewkÚ.
Materiaïy majÈ bowiem róĝnÈ gruboĂÊ, trzeba
wiÚc tak zaplanowaÊ gruboĂÊ wylewki, aby po
uïoĝeniu posadzki wychodziïo siÚ na taras bez
potykania o wysoki próg.
Gres. Na taras nadajÈ siÚ tylko pïytki mrozoodporne i antypoĂlizgowe. Najlepiej wiÚc wybraÊ
gres. Pïytki przykleja siÚ do podïoĝa elastycznÈ
zaprawÈ klejowÈ, przeznaczonÈ do stosowania
na zewnÈtrz.

Bruk klinkierowy. Jest bardzo trwaïy i odporny na zabrudzenia, odbarwienia i dziaïanie czynników atmosferycznych. Jest mniej Ăliski niĝ pïytki
ceramiczne. Klinkier przykleja siÚ elastycznym,
mrozoodpornym klejem przeznaczonym do stosowania na zewnÈtrz, a szczeliny miÚdzy kostkami wypeïnia zaprawÈ do klinkieru.

Pïytki gresowe sÈ tanie, ich uïoĝenie nie jest
skomplikowane, a posadzka nie wymaga
ĝadnych zabiegów konserwujÈcych

fot. Tropic

fot. Techpol

Taras drewniany naziemny powinien byÊ
wykonany na punktowym fundamencie
betonowym, do którego mocuje siÚ legary
podtrzymujÈce pokrycie tarasu

INFO RYNEK

fot. Polbruk

Deski drewniane. Do budowy tarasów najlepiej nadajÈ siÚ gatunki drewna egzotycznego,
najbardziej odporne na dziaïanie zmiennych wa-

Elementy docina siÚ na wymiar, umieszcza na
konstrukcji wsporczej (na ruszcie lub na podkïadach gumowych), ïÈczy specjalnymi ïÈcznikami,
a brzegi wykañcza listwami brzegowymi.
Pïyty lub kostki betonowe. Materiaïy te sÈ
odporne na dziaïanie czynników atmosferycznych, ïatwo dostÚpne i oferowane w szerokiej
gamie kolorów, wzorów i wielkoĂci.

KostkÚ naleĝy zaimpregnowaÊ przed wnikaniem
zanieczyszczeñ i odbarwianiem

Ile kosztuje taras?

NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM
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 × papa: 20–28 zï/m2
beton (warstwa ze spadkiem), gr. 4–10 cm: 8–22 zï/m2
materiaïy*: 99–148 zï/m2
robocizna: 25–35 zï/m2
razem: 124–183 zï/m2

NAD POMIESZCZENIEM NIEOGRZEWANYM
klej elastyczny: 20–35 zï/m2
hydroizolacja podpïytkowa: 12–20 zï/m2
jastrych, gr. 4 cm: 9–13 zï/m2
2 × 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

*naleĝy doliczyÊ koszty materiaïów posadzkowych:
deski tarasowe:
– sosnowe: 26-45 zï/m2
– z itauba: od 60 zï/m2
– z ipe: od 180 zï/m2
gres: od 30 zï/m2
pïyty betonowe:
od 40 zï/m2
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KostkÚ ukïada siÚ na wyrównanej
i zagÚszczonej warstwie piasku, tak jak na
podjazdach i Ăcieĝkach

fot. Silikony Polskie

fot. Cersanit

Posadzka z paneli z tworzyw sztucznych jest
gotowa do uĝytkowania od razu po uïoĝeniu

kostka betonowa:
od 30 zï/m2
panele z tworzyw
sztucznych: ok. 210 zï/m2
bruk klinkierowy:
od 60 zï/m2

BETONOWY NA GRUNCIE
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
– c e ny b r u t to –
razem: 108–141 zï/m2

PRZYDATNE ADRESY
ARBET
BOTAMENT
CERESIT
CERSANIT
DLH
LIBET
MEEX
NOWA-GALA
PLASTIVAN

94 342 20 76
61 286 45 20
800 120 241
41 315 80 03
22 667 44 14
71 335 11 01
32 623 75 89
41 390 11 13
61 815 57 47

www.arbet.pl
www.botament.pl
www.ceresit.pl
www.cersanit.com.pl
www.dlh.pl
www.libet.pl
www.meex.biz
www.nowa-gala.com.pl
www.plastivan.pl

PODOGI-POSADZKI
34 368 07 48
POLBRUK
58 554 59 45
ROBELIT
34 377 42 98
SEMMELROCK
25 756 21 00
STYL-BET
94 363 30 76
TECHPOL
52 327 84 56
TROPIC
61 812 10 12
TORGGLER 42 717 27 37

www.podlogiposadzki.pl
www.polbruk.pl
www.robelit.pl
www.semmelrock.pl
www.styl-bet.com.pl
www.techpol.net.pl
www.tropic.com.pl
www.torggler.pl

WiÚ cej... ceny, firmy, pro duk t y, kalkulator y, ar t ykuï y. K liknij na w w w.budujemydom.pl
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