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Ekspertyza   techniczna   zewnętrznego tarasu technicznego od strony południowej nad ostatnią kondygnacją mieszkalną  rejonie 
pomieszczeń lokalu mieszkalnego nr 11 oraz klatki schodowej  w budynku  ulicy  Wietrznej22-24  we Wrocławiu 

5.0 Dokumentacja fotograficzna .  
 

  
Widok tarasu technicznego od strony elewacji  południowej   

  
Poniżej widok śladów po przesączaniu się wody w poziomie niższym lokalu nr 11- pod antresolą 

 



18 

 

Ekspertyza   techniczna   zewnętrznego tarasu technicznego od strony południowej nad ostatnią kondygnacją mieszkalną  rejonie 
pomieszczeń lokalu mieszkalnego nr 11 oraz klatki schodowej  w budynku  ulicy  Wietrznej22-24  we Wrocławiu 

 
Kolejny przykład ślady  zacieków na stropie pod dolnym tarasem pokrytym papą   
Poniżej zły stan techniczny pomieszczenia pod tarasem technicznym  

   
Widoczne silne zawilgocenie wypraw na ścianie zewnętrznej pomieszczenia  
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Taras nad pomieszczeniem lokalu nr 11 ( I kondygnacja pod antresolą) –potencjalne miejsca 
przecieków  

 
Klatka schodowa nr 24 przy lokalu nr 11-widczne trwałe i aktywne zacieki ( 1.10.2020 r) 
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Powyżej klatka schodowa nr 24, poniżej klatka schodowa nr 22 
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Sprawozdanie fotograficzne z wykonanej odkrywki –taras techniczny 

   
 

  
Poniżej pod warstwą izolacji przeciwwodnej –mur silnie zawilgocony blisko 5% 
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Odkrywka warstwy izolacji przeciwwodnej  

 

Warstwa izolacji 
przeciwwodnej- fartuch przy 
kratce ściekowej z folii 
EPDM stan techniczny dobry  

Warstwa izolacji 
przeciwwodnej- powłokowej 
przypuszczalnie z bitgumu  
stan techniczny zły w stanie 
rozkładu –nasiąknięta wodą   

Warstwa izolacji 
przeciwwodnej- powłokowej 
przypuszczalnie z bitgumu  
stan techniczny zły w stanie 
rozkładu –nasiąknięta wodą   
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Warstwa izolacji 
przeciwwodnej- powłokowej 
przypuszczalnie z bitgumu  
stan techniczny zły w stanie 
rozkładu –nasiąknięta wodą   

Warstwa izolacji 
przeciwwodnej- powłokowej 
w części pionwej na ściance 
attyki  stan techniczny zły w 
stanie rozkładu –nasiąknięta 
wodą , widoczny welon 
szklany wzmocnienia   
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Pomiar zawilgocenia jastrychu cementowego , poniżej miejsce potencjalnych przecieków  w 
rejonie styku z połacią skośną dachu  

 


