Z PRAKTYKI RZECZOZNAWCY
TARAS - odpowiednia jakość
płyty betonowej podtarasowej
Z uwagi na bardzo częste montaże tarasów, zarówno u klientów indywidualnych, jak
i na obiektach, oraz uporczywe, lub notorycznie powtarzające się braki w jakości płyt
betonowych pod tarasy, pozwoliłem sobie opisać kilka uwag na temat jakości i izolacji
płyt betonowych pod powierzchnie tarasowe drewniane lub kompozytowe.
Niby nic trudnego, wręcz wydawałoby się, że “pan
Władek”, w banalnie prosty sposób, wyleje każdorazowo podczas prac murarskich resztki betonu do
dziury lub w miejsce przyszłego tarasu i potem wylewając resztę przypadkowo urobionego betonu, wygładzi powierzchnię i będzie ona należytą podstawą
pod taras. Otóż niestety nie! Odpowiednia wiedza i
jakość używanego betonu, oraz odpowiednia izolacja
takiej płyty po wylaniu to trwałość tarasu na długie
lata, należy wiec zadbać o to przed położeniem desek
drewnianych lub kompozytowych!
Jakie są konsekwencje braku izolacji?
W błędzie jest ten, kto uważa, że podłoże tarasu czy
balkonu wykładanego deskami nie wymaga specjalnej jakości betonu lub wcześniejszej izolacji. Ponieważ zignorowanie tego etapu budowy niesie za sobą
konsekwencje i często są one dotkliwe, kosztowne i
widoczne już po pierwszym sezonie użytkowania należy zweryfikować wiedzę na ten temat.

Wylewanie prawidłowo przygotowanego betonu Fot.: Czesław Bortnowski

Zacznijmy od jakości betonu. Niestety w ogólnodostępnej prasie jak i socjotechnicznie redagowanych
stronach internetowych trudno znaleźć rzetelne informacje na temat betonu na powierzchnie zewnętrz-
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Zacieranie na gładko betonu Fot.: Czesław Bortnowski

ne i jego ewentualnej izolacji. W opinii przeciętnego
inwestora beton wyższej klasy wytrzymałości jest
lepszy, jednak nie zawsze jest to zgodne z prawdą.
Inwestor indywidualny lub wykonawca przygotowuje,
lub zamawia taki beton, jaki jest zapisany w projekcie budowlanym – a tam najczęściej widzimy takie
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oznaczenia jak B20, B25, czy B30, które to symbole oznaczają tylko klasę wytrzymałości na ściskanie.
Projektant, wpisując taki zapis bierze pod uwagę
jedynie względy konstrukcyjne, czyli takie, które zapewniają stabilność konstrukcyjną płyty betonowej,
ewentualnie dodatkowo jej grubość. Nie uwzględnienia jednak warunków otoczenia i dlatego wszelkiego
rodzaju zewnętrzne nawierzchnie betonowe, w tym
płyty podtarasowe, są zazwyczaj źle wykonane.
To prawda, że z punktu widzenia konstrukcyjnego
w większości przypadków wystarczyłby beton B20
(wg. nowej nomenklatury C16/20) i niestety taki też
najczęściej jest stosowany w przypadku inwestora
indywidualnego. Jednak jakież jest rozczarowanie,
gdy po zimie lub dwóch beton zaczyna się kruszyć
na powierzchni – inwestor zaczyna narzekać na jakość produktu, że słaby, że nie trwały, że nie było cementu. Ale czy nie jest za późno? A może problem
tkwi w czymś innym? Może to po prostu źle dobrany
produkt, bez wyobraźni i choćby podstawowej wiedzy,
którą należało zweryfikować telefonicznie z najbliższą
betoniarnią produkującą beton towarowy?
W przypadku nawierzchni betonowych pod tarasy
prawidłowy dobór betonu to beton w klasie minimalnej C30/37 XF4. Czemu tak wytrzymały, skoro wystarczyłby beton B20? Otóż dlatego, że w tym przypadku,
znacznie ważniejsza jest odporność na przemienne
oddziaływanie mrozu, który w naszej strefie geograficznej i pogodowej jest głównym sprawcą powierzchniowej destrukcji nawierzchni. Każdorazowo, przed
zamówieniem betonu, nawet jak to jest uwzględnione
w projekcie, powinniśmy zastanowić się, w jakim rejonie mieszkamy, czy zdarzają się opady kwaśnych
deszczy, w jakich warunkach płyta betonowa będzie
użytkowana? Czy będzie narażona na mróz, sól drogową, otoczenie o podwyższonej zawartości siarczanów, czy kwasów (szczególnie mieszkańcy regionów
uprzemysłowionych)? W każdym przypadku parametr wytrzymałości to nie wszystko – ważna jest tak
zwana klasa ekspozycji. Jeśli sami przygotowujemy
mieszankę betonową pamiętajmy, o zagrożeniu dodania zbyt dużej ilości wody. Zdaje sobie sprawę, że
“pan Władek” dodaje więcej wody do betoniarki, aby
uplastycznić mieszankę betonu w celu łatwiejszego
jej rozkładania na powierzchni, ale nadmiar wody w
mieszance osłabia gotowy beton. Po hydratacji i odparowaniu wody w czasie już krótkiej eksploatacji,
powstają w takiej płycie znaczne przestrzenie i nie
rzadko spękania bardzo szybko nasiąkające podczas
opadów. Odpowiada za to najszybciej i najczęściej
zmienna temperatura, która kilkadziesiąt razy w roku
przekracza granicę 0°C, powodując naprzemienne
zamarzanie i odmarzanie materiałów, a tym samym
ich pęcznienie oraz kurczenie i kruszenie się, najpierw powierzchniowo, ale potem całej betonowej
płyty na wskroś. Destrukcję powierzchni będzie widać
bardzo szybko. Charakterystyczna, bardzo szorstka i porowata, z wierzchu dość miękka (da się łatwo
zarysować głęboko gwoździem) płyta nie jest dobra
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pod budowę tarasu, bo po opadach bardzo długo jest
mokra. Jak zatem ograniczyć wodę zarobową w betonie? A no przez dodawanie domieszek chemicznych
do zaczynu. Wynalezienie domieszek chemicznych
(uplastyczniających i upłynniających), umożliwiających obniżenie ilości wody w mieszance betonowej,
było przełomem w technologii i produkcji betonu.
Dlaczego z tego nie skorzystać, skoro obniżenie
ilości wody w mieszance betonowej o 20% skutkuje średnio wzrostem jego wytrzymałości o ok. 30%?
Ponadto dzięki domieszkom chemicznym jesteśmy w
stanie modyfikować również inne właściwości betonu takie jak: szybkość wiązania, czy co ważniejsze
jego mrozoodporność. Dodatkowo kupno i dodawanie preparatów chemicznych do świeżego betonu lub
zaprawy w celu zwiększenia ich odporności na wodę
(hydrofobizacja objętościowa), zmniejsza koszty betonu i wpływa potem na koszt samej podkonstrukcji
tarasowej. Chemiczne preparaty hydrofobowe, jako
domieszki modyfikujące powinny charakteryzować
beton po hydratacji niewielkim napięciem powierzchniowym nie tworząc na zabezpieczanej powierzchni
betonu powłoki. Inaczej mówiąc woda po takiej powierzchni powinna swobodnie spływać, a w bardzo
małym stopniu wsiąkać i nawilżać powierzchnię płyty
bez dodatkowej izolacji powierzchniowej.
Mimo wszystko w dzisiejszym poziomie rozwoju budownictwa i logistyki polecam cementy stosowane
w budownictwie drogowym na przepusty, mosty lub
nabrzeża. Można taki beton zamówić w lokalnej betoniarni produkującej beton towarowy z odpowiednimi zastrzeżeniami, co do przeznaczenia. Wtedy będzie nieco taniej. Ale można nieco drożej zamówić
sprawdzoną laboratoryjnie mieszankę na przykład
w firmie Lafarge. Beton pod nazwą HSR 42,5 to cement portlandzki klasy 42,5 o składzie zgodnym z wymaganiami normy PN-EN 197-1. Cement HSR 42,5
jest produktem charakteryzujący się niskim ryzykiem
oddziaływania siarczanów, oraz niskiej zawartości
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alkaliów. Beton taki z pewnością gwarantuje szczelność płyty. Odpowiednio ograniczany poziom wydzielanego ciepła podczas hydratacji, którego redukcja
zapobiega powstawanie rys skurczowych, daje powierzchnię płyty masywną i bardzo odporną na obciążenia statyczne i dynamiczne. Taka powierzchnia
po 28 dniach ma wytrzymałość na ściskanie ponad
50 MPa.
Czy dobrze wylana płyta betonowa wymaga dodatkowych izolacji?
Należy odpowiedzieć na pytanie zorientowaniem się,
czy betonowa powierzchnia przeznaczona pod taras
jest stropodachem nad innym pomieszczeniem, czy
leży bezpośrednio na gruncie?
Jeśli jest to stropodach to sprawa jest jasna i nie
trzeba tłumaczyć, że takie powierzchnie muszą być
dodatkowo izolowane przeciwwodnie membranami
zewnętrznymi, najczęściej odpornymi na promienie
UV. Oczywiście, nawet gdyby “pan Władek” zapewniał, że może to być folia w płynie, proszę nie wierzyć
w takie rozwiązania. Może to być prawidłowo ułożona
izolacja membranowa z warstw papy termozgrzewalnej, EPDM-u, czy innej izolacji przeciwwodnej. Powinny być wykonane odpowiednie spadki, takie jak
na projekcie, odwodnienia liniowe, punktowe i opierzenia, oraz założone rynny odprowadzające opady
deszczowe. Na tak przygotowaną powierzchnię układa się podkonstrukcję pod taras zawsze pływajaco
na stopach regulowanych i z reguły w konfiguracji
krzyżowej. Nie ma mowy o jakichkolwiek wierceniach
w płycie stropodachu, przebiciach izolacji, czy punktowych uszczelnieniach kołków montażowych, nawet
jeśli producent tych uszczelnień jest pewny efektu.
Tutaj skuteczność uszczelnienia po wierceniu bardziej zależy od czynnika ludzkiego, czyli od solidności, a ponieważ zawsze otworów musi być znaczna
ilość to wystarczy tylko jedna nieszczelność, aby cały
stropodach przeciekał.
Jeśli jest to płyta betonowa na gruncie przy starannie dobranym betonie i starannym wylaniu na powierzchni płyty można całkowicie pominąć wszelkie
uszczelnienia membranowe. W zasadzie taka płyta
jest gotowa do realizacji tarasu i można w nią wiercić
dowolnie kołki rozporowe celem mocowania legarów
na podkonstrukcję. Co oznacza staranne wylanie betonu? Otóż jakość betonu i jego skład to nie wszystko.
Powinien być on rozłożony (wylany) w odpowiedniej
grubości na stabilnym gruncie. Jakość wytrzymałości
betonu c30 i więcej wymaga na stabilnym gruncie
grubości ok. 10 cm dla nośności statycznej tarasu do
3 500 N/m2. Takie tarasy zawsze wykonuję z uwagi na
sztywność i zachodzące ryzyko zamontowania mobilnej lub stałej zabudowy, która może zawsze znacznie
ważyć. Może to być wanna z wodą chłodzącą do sauny, duża donica z ziemią, grill kamienny lub inne elementy ogrodowe. Staranne wylanie płyty betonowej
to również zachowanie minimalnych spadków rzędu

Izolacja papą termozgrzewalną Fot.: Czesław Bortnowski

Opierzenie krawędziowe z ocynku Fot.: Czesław Bortnowski

Wielowarstwowa izolacja słupka papą termozgrzewalną Fot.: Czesław Bortnowski
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Izolacja epoxydowa Fot.: Czesław Bortnowski

Izolacja krawędzi schodów papą termozgrzewalną Fot.: Czesław Bortnowski

2% i więcej. Ponadto płyta betonowa po wylaniu musi
być starannie zatarta na gładko, najlepiej mechanicznie. Nie powinna się gromadzić na niej woda po
opadach deszczowych, tylko swobodnie spływać do
rynien.
Czy jednak zaizolować pod taras płytę betonową
na gruncie?
Jeśli jakość takiej płyty jest wątpliwa to bardzo często
należy tak zrobić. Brak izolacji i nadmierne nasiąkanie może również stwarzać punkty przemarzania dla
podstawy domu. Tak zwane mostki cieplne są zawsze tam bardziej prawdopodobne, gdzie występuje
wilgoć, a z reguły płyta betonowa zawilgocona styka
się z fundamentem lub ściana domu. Odpowiednia
hydroizolacja zapewni ochronę przeciwwodną i przeciwwilgociową, a dodatkowo - uchroni podłoże przed
szkodliwym działaniem promieniowania UV, mrozami
oraz naturalnymi procesami starzenia. Dobór odpowiedniej hydroizolacji stosowanej na tarasie - papa
termozgrzewalna (warstwa wstępnego i nawierzchniowego krycia), wszelkie membrany EPDM, membrany bitumiczne, musza być stosowane wg. zaleceń
producenta. Ponownie przestrzegam przed jakimikolwiek foliami w płynie, bo tu “pan Władek”, absolutnie nie ma racji. Wszelkie membrany nie odporne
na promienie UV powinny być przykryte dodatkowo
geowłókniną i zasypane żwirem pomiędzy zamontowane legary. Minusem papy termozgrzewalnej może
być ryzyko odczuwalnego nieprzyjemnego zapachu
podczas intensywnych upałów. Sposobem na to jest
również zasypanie żwiru pomiędzy zamontowane legary do ich połowy wysokości, tak, aby została wentylowana przestrzeń pomiędzy deskami na poszyciu
tarasu. Jak montujemy legary - pływająco, czy na
kołki rozporowe? W tym przypadku można na kołki
rozporowe z uszczelnieniem miejsc wiercenia elastomerem. Ewentualna niewielka nieszczelność i tak nie
wpłynie na jakość powierzchni płyty tarasowej, tym
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Prawidłowe wykonanie schodów Fot.: Czesław Bortnowski

bardziej, że najczęściej brak jest izolacji od spodu
płyty betonowej, co powoduje większe lub mniejsze
podciąganie kapilarne od gruntu. Płyta betonowa w
takim wypadku i tak jest w zasadzie bardziej lub mniej
wilgotna, niż sucha.
Jak widać wylanie dobrej jakości płyty betonowej pod
taras nie jest trudne, ale banalne potraktowanie tej
przestrzeni na zasadzie resztek betonu urobionego
przy innych pracach nie będzie trwałym rozwiązaniem, tym bardziej, że taras wykonujemy na lata. W
mojej firmie podkonstrukcja jest wykonywana zawsze
z drewna bangkirai niezależnie, czy poszycie tarasu
jest z drewna, czy z kompozytu i często uzmysławiam
inwestorom, że takie rozwiązanie pozwoli na wymianę samego poszycia, bez konieczności wymiany podkonstrukcji. Podbudowa, czyli płyta tarasowa i sama
podkonstrukcja jest bardziej istotna dla trwałości tarasu niż samo poszycie, a dla wielu to nie jest takie
oczywiste i dlatego powstają błędy wykonawcze.
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