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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 

Wrocław 16.03.2021 roku 
 

EKSPERTYZA  TECHNICZNA  
BUDOWLANA 

   
 

OBIEKTU   :  tarasu technicznego (stropodachu)  nad lokalem nr 11 w budynku przy 
ulicy Wietrznej 22-24,  należącego do zespołu budynków  
mieszkalnych  wielorodzinnych    położonych  przy   ulicy Wietrznej 
18-24 oraz Skarbowców 66-68 we Wrocławiu 

 
DOTYCZĄCA:      ustalenia poprawności wykonania elementów izolacji  przeciwwodnej 

stropodachu tarasu technicznego nad ostatnią kondygnacja ( od 
strony elewacji południowej) oraz wytycznych niezbędnych prac 
naprawczych  w związku ze stwierdzonymi  silnym zawilgoceniem w 
pomieszczeniach lokalu nr 11 oraz klatek schodowych poniżej .  

 

 ZLECAJĄCY:   Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Wietrznej 18-24 i  

ulicy Skarbowców 66-68 we Wrocławiu.    
     

Oświadczenie rzeczoznawcy  
Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Tekst ujednolicony na podstawie zmian 
wprowadzonych ustawą z dn. z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych 
innych ustaw [Dz.U. z 2020 poz. 471]))  
Oświadczam , że opracowanie zawierające  ekspertyzę techniczną,  zewnętrznego tarasu technicznego od strony południowej 
nad ostatnią kondygnacją mieszkalną  rejonie pomieszczeń lokalu mieszkalnego nr 11 oraz klatki schodowej  w budynku  ulicy  
Wietrznej 22-24  we Wrocławiu,  zostało sporządzone zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
SPORZĄDZIŁ- branża konstrukcyjno-budowlana :  
mgr inż. Wojciech Jakszycki-rzeczoznawca (nr 78/03/R/C- CRRB) 
Uprawniony do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno –budowlanej,  
drogowej i mostowej. Nr ew. 310/85/UW, 418/01/DUW 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 
1.0 wstęp, opis obiektu 
1.1 Podstawa formalna i prawna wykonania  ekspertyzy  technicznej. 
1.2 Źródła danych merytorycznych. 
1.3 Zakres oceny technicznej budowlanej. 
1.4  Krótki opis obiektu. 
2.0 Ocena techniczna w zakresie opracowania-uwagi podstawowe.   
2.1 Uwagi ogólne. 
2.2 Definicja wady, 
3.0 Ocena techniczna -analiza szczegółowa .    
3.1 Opis problemu w związku ze stwierdzonymi  silnym zawilgoceniem ścian w pomieszczeniach lokalu nr 

11 oraz ścian klatki schodowej 
3.2 Raport z przeprowadzonych odkrywek.  
4.0 Wnioski  i wytyczne naprawcze.  
4.1 Wnioski.  
4.2 Wytyczne naprawcze.  
5.0 Dokumentacja fotograficzna .  

 
ZAŁĄCZNIKI 

1. Szacunkowy kosztorys prac naprawczych 
2. kopie uprawnień. 
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EKSPERTYZA TECHNICZNA 
1.0 wstęp 
1.1 Podstawa formalna i prawna wykonania  ekspertyzy   technicznej  

 
1. Zlecenie   z dnia  24 listopada  2020 roku  Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy 

Wietrznej 18-24 i ulicy Skarbowców 66-68 we Wrocławiu. 
2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Tekst ujednolicony na podstawie 

zmian wprowadzonych ustawą z dn. z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo 
budowlane oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2020 poz. 471]). 

3. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst ujednolicony 
Dz. U. poz. 2285 z 2017r. z późniejszymi zmianami)-(WT), 

4. Normy i przepisy branżowe obowiązujące w budownictwie. 
 

1.2 Źródła danych merytorycznych: 
 

1. Własne badania i oględziny elementów  budynku w dniach 1 października 2020 roku 
oraz  26 lutego    2021 roku, 

2. Własne analizy związane z oceną stanu technicznego budynku oraz doświadczenie w 
zakresie rzeczoznawstwa,  

3. Opinia techniczna dotycząca poprawności wykonania robót budowlanych - izolacji 
pionowej ścian fundamentowych oraz izolacji poziomej tarasu zielonego dla zespołu 
budynków  mieszkalnych  –wielorodzinnych położonych  przy   ulicy Wietrznej 18-24, 
Skarbowców 66-68 we Wrocławiu  opracowana w grudniu 2013 roku przez  mgr inż. 
Grzegorza Wróbela, 

4. Ekspertyza techniczna w sprawie rozpoznania przyczyn występowania różnych 
elementów destrukcji budynków w tym zalewania–zamakania części obiektów, z 
uwzględnieniem zjawisk niekorzystnie wpływających na stan elementów 
konstrukcyjnych oraz opracowania wytycznych technicznych prac remontowo-
naprawczych  obiektów i  wyliczenia  kosztów ich realizacji zespołu budynków  
mieszkalnych  wielorodzinnych    położonych  przy   ulicy Wietrznej 18-24 oraz 
Skarbowców 66-68 we Wrocławiu autorstwa mgr inż. Wojciecha Jakszyckiego - 
sporządzona w kwietniu 2014 roku.   

5. Projekt budowlany- fragmenty rzuty i przekroje branży architektonicznej.   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Poradnik „Hydroizolacji podziemnych części budynków i budowli”-Projektowanie i 
warunki techniczne wykonania i odbioru robót –autorstwa   Macieja Rokiela II wydanie –
Warszawa 2014 rok.   

7. Poradnik „HYDROIZOLACJE W BUDOWNICTWIE”-wybrane zagadnienia w praktyce” –
autorstwa Macieja Rokiela II wydanie rozszerzone –Warszawa 2009r. 

8. Poradnik „DETALE PROJEKTOWE dla architektów” autorstwa Przemysława 
Markiewicza wydanie pierwsze 2006 rok oraz  wydanie II 2010 rok Kraków.  

9. Budownictwo Ogólne –elementy budynków podstawy projektowania tom 3 wydawnictwo 
Arkady  Warszawa 2008rok.  

10. Ochrona Cieplna Budynków –system izolacji ETICS –autorstwa Frank Fróssel, Herbert 
Oberhaus, Werner Riedel –Warszawa 2011 rok, 

11. Hanna Michalak –„Garaże wielostanowiskowe –projektowanie i realizacja” –ARKADY –
Warszawa 2009r.  

 

1.3 Zakres oceny technicznej : 
Zakres ceny technicznej  obejmuje  stropodach nad częścią pomieszczeń lokali mieszkalnych 
od strony elewacji południowej przy numerach Wietrzna 22-24. 
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1. Wizja lokalna na terenie budynku-lokalu ( w dniach   1 października 2020 roku oraz 26 
lutego 2021 roku ), 

2. Wykonanie niezbędnych odkrywek i sprawdzeń, 
3. Wykonanie dokumentacji fotograficznej, 
4. Wnioski i zalecenia. 

 
Szczegółowy zakres ekspertyzy obejmuje :  

1. Analizę archiwalnej  dokumentacji technicznej  budowy obiektu oraz  jej weryfikację pod 
kątem przydatności w dalszej części opracowania a także w trakcie wizji lokalnej 
sprawdzenie zgodności wykonania elementów z zakresu ekspertyzy  z projektem 
technicznym, 

2. Wizji lokalnej obiektu oraz sporządzenie koniecznej  inwentaryzacji  obiektu  w części 
dotyczącej branży architektoniczno-budowlanej oraz konstrukcyjnej  w zakresie 
opracowania, sporządzenie dokumentacji fotograficznej, sprawdzenie stanu izolacji itp. 

3. Wykonanie niezbędnych możliwych  odkrywek  celem ustalenia  stanu technicznego 
poszczególnych elementów izolacji , konstrukcji obiektu ( posadzek, nawierzchni, izolacji 
itp)  oraz ustalenia przyczyn stanu awaryjnego ( nieszczelności izolacji przeciwwodnych ) 
lub innych przyczyn w zakresie opracowania, 

4. Opracowanie wytycznych technicznych  remontu-naprawy ewentualnie stwierdzonych 
usterek lub innych przyczyn skutkujących występowaniem przecieków i zawilgoceń. 

5. Sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego prac naprawczych.   

 

1.4  Krótki opis obiektu 
Przedmiotem opracowania jest  stropodach techniczny  nad częścią pomieszczeń 
mieszkalnych ( w tym w szczególności lokalu nr 11 –Wietrzna 24 )  od strony elewacji 
południowej  zespołu  budynków  mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w części 
parterowej  położonych  przy ulicy Wietrznej oraz Skarbowców  we Wrocławiu. Przedmiotowy 
kompleks obiektów realizowany był jako  II etapu budowy Osiedla POGODNE-KRZYKI w latach 
2007-2009, który  przekazano do użytkowania etapami w 2010 roku.   
Charakterystyka obiektu : 

 ilość mieszkań:       162 lokali mieszkalnych  , 
 powierzchnia całkowita (pc)=20 649,48 m2 
 powierzchnia użytkowa (Pu)= 17 427,39m2 
 (Puz)=12 702.96m2  w tym: powierzchnia mieszkań: 8 149,17 m2 
 pow. garaży podziemnych 3 746,37 m2 , 
 pow. komórek lok. 135,67m2,  
 pow. pom. gosp.16,01m2, 
 pow. balkonów 2.334,51  
 pow. tarasu nad garażem 2 389,92m2 
 kubatura brutto 52 963 m3 

 
Konstrukcja obiektu : 
 ściany konstrukcyjne wewnętrzne: cegła piaskowo - wapienna - 25cm + tynk 

gipsowy obustronnie,  
 ściany konstrukcyjne zewnętrzne i osłonowe - Porotherm 25 cm (P + W) ocieplone 

systemem BSO styropian + tynk mineralny + powłoka malarska silikonowa ławy i stopy 
fundamentowe żelbetowe wylewane (beton wodoodporny W6) + izolacje 
przeciwwilgociowe, 

 ściany piwnic garaży - żelbetowe (beton wodoodporny W6) 20 cm i 25cm , wylewane 
(zewnętrzne docieplone styropianem 5 cm + okładzina ceramiczna) + izolacje 
przeciwwodne i przeciwko wrastaniu korzeni, 

 stropy międzypiętrowe FILIGRAN gr. 20(do 25) cm, 
 podciągi, wieńce - wylewane żelbetowe,  
 balkony, tarasy - żelbetowe z zastosowaniem izokorbów, 
 nadproża okien i drzwi zew. - wylewane żelbetowe (ew. systemowe Porotherm) 
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2.0 Ocena techniczna w zakresie opracowania-uwagi podstawowe. 

2.1 Uwagi ogólne 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporządzenie  ekspertyzy  budowlanej  

ustalającej stan techniczny wykonania izolacji  elementów  stropodachu tarasu technicznego   
w związku ze stwierdzonymi usterkami ( przeciekami i zawilgoceniem  ścian i stropów w 
poziomie ostatniej kondygnacji mieszkalnej ) oraz  zastrzeżeniami co do poprawności ich 
wykonania. Należy nadmienić, że autor opracowania nie uczestniczył w żadnej formie w 
tzw. procesie inwestycyjnym a przedmiotowa ekspertyza oraz ocena jest wynikiem oględzin 
obiektu oraz analizy dostępnych dokumentów budowy a także opiera się głównie na  wiedzy 
technicznej dotyczącej  technologii jakie  należało zastosować do poprawnego wykonania robót 
budowlanych w analizowanym zakresie.  
W myśl obowiązujących przepisów projektant obiektu oraz Wykonawca robót ( obiektu)  są 
zobowiązani w trakcie sporządzania dokumentacji i realizacji budowy  stosować się do 
przepisów zawartych w ustawie  Prawo Budowlane. Artykuł 5.1 w/w ustawy brzmi cyt; 
1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami 
budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w 
sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, zapewniając: 
1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 
dotyczących: 

a) nośności i stateczności konstrukcji,  
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) higieny, zdrowia i środowiska, 
d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,(*) 
e) ochrony przed hałasem, 
f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,  
g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych; 
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,(*)  

(*)podkreślenie autora opracowania 
Należy dodać, że zgodnie z art. 7 ust. 1, do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się 
jedynie : 

 Warunki techniczne, jakimi powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie, 
uwzględniające wymagania, o których mowa w art.5, 

 Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych. 

Prawo budowlane nie zawiera prawnej definicji „wiedzy technicznej” ,  co oznacza , że należy 
rozumieć ją najszerzej jako zbiór dzieł naukowych, poradników i instrukcji projektowania i 
wykonywania robót budowlanych  w tym przede wszystkim Polskich Norm ( mimo zniesienia ich 
obligatoryjności ), które stanowią zasób wiedzy technicznej zweryfikowanej, uznanej i 
ogłoszonej w ustawowym trybie.  

Jak widać brak jest również  ustawowej definicji pojęcia „sztuka budowlana”. Powszechnie w 
literaturze technicznej przejmuje się, że przez termin „zgodnie ze sztuką budowlaną” należy 
rozumieć wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi 
zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, 
profesjonalnej wiedzy. 
Autor niniejszego opracowania przy  sporządzaniu przedmiotowej  ekspertyzy technicznej 
kierował się wyżej przytoczonymi zasadami.   

 

2.2  Kryteria oceny  
W tekście niniejszej oceny  znalazły się określenia oceniające stan techniczny niektórych 
elementów obiektu bezpośrednio związanych z przedmiotem sprawy z zastosowaniem kryteriów 
jak poniżej.   
W ocenie ogólnej stanu technicznego przyjęto następującą klasyfikację ocen: 

 stan techniczny dobry – element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, wyposażenia) jest dobrze 
utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzenia; cechy i właściwości materiałów 
odpowiadają wymaganiom normy (0 – 15 % zużycia technicznego), 
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 stan techniczny zadowalający – element budynku utrzymany jest należycie; celowy jest remont bieżący 
polegający na drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji itp., (16 - 30 % zużycia technicznego), 

 stan techniczny średni – w elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki  nie 
zagrażające bezpieczeństwu publicznemu; celowy jest częściowy remont kapitalny, (31 - 50 % zużycia 
technicznego), 

 stan techniczny mierny (niezadowalający) – w elementach budynku występują lokalne silne uszkodzenia, 
lokalne ubytki, celowy jest remont kapitalny, (51 – 70 % zużycia technicznego), 

 stan techniczny zły - w elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki;  cechy             i 
właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną klasę, (71 – 100 % zużycia technicznego). 

W ocenie stanu technicznego obiektu pod względem   bezpieczeństwa konstrukcji  nie podaje  się z powodu braku 
oceny obiektu w tym zakresie.  
 

2.3  Definicja wady 
Pod pojęciem wady lub usterki budowlanej  według ( Chrabczyński, G„ Heine, A., 

„Definicja wady budowlanej", Inżynier budownictwa, marzec 2006) przyjmuje się że: cyt.: 
„Wadą jest każda niekorzystna i niezamierzona właściwość wybudowanego obiektu, 
utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego bądź jego konserwację lub 
obniżająca jego estetykę albo komfort użytkowników, która daje się wyeliminować za 
pomocą współczesnej techniki budowlanej. Wadą jest nie tylko właściwość, lecz także 
stwierdzony brak właściwości obiektu, o której sprzedający (= wykonawca) zapewnił 
kupującego (= właściciela)”.  
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dla faktu wystąpienia wady nie ma znaczenia 
przyczyna jej powstania (może to mieć wpływ na ustalenie odpowiedzialności za wadę) 
natomiast obowiązek usunięcia wykrytej wady spoczywa zawsze na wykonawcy, nawet gdy ten 
wykonał prace zgodnie z przedłożoną dokumentacją oraz wykorzystując dostarczone przez 
zamawiającego materiały. Jak pokazuje przytoczona powyżej definicja, nie każdą usterkę 
w budynku należy kwalifikować jako wadę. A przy ocenie występujących nieprawidłowości, 
można je podzielić na następujące trzy grupy : 
1. Nieprawidłowości, których nie  powinno się kwestionować. 
Ocena nieprawidłowości może wykazać, że odstępstwa nie przekraczają wartości granicznych 
określonych w przepisach lub sztuce budowlanej. Taki stan rzeczy należy zatem uznać za spodziewany 
lub występujący powszechnie i nie może on być podstawą reklamacji (usterki takiej nie można traktować 
jako wady), o ile strony nie uzgodniły wcześniej bardziej rygorystycznych stanów granicznych (np. 
tolerancji wymiarów). 
2. Wady, które należy usunąć 
Jeżeli usunięcie usterki zakwalifikowanej jako wada jest konieczne i niezbyt kosztowne (sama możliwość 
usunięcia wynika niejako z definicji wady), inwestor ma prawo domagać się usunięcia, wykonawca zaś 
jest zobowiązany tego dokonać. Oddzielną kwestią pozostaje ustalenie odpowiedzialności za powstanie 
wady. 

3. Wady nie do usunięcia 
W praktyce zdarza się, że przewidywany koszt usunięcia wady jest niewspółmiernie wysoki do 
efektów prac naprawczych. W takim wypadku inwestor lub nabywca może zrezygnować z żądania 
usunięcia usterki w zamian za odpowiedni ekwiwalent w gotówce. Ujmując to inaczej, rezygnacja 
z eliminacji wad trudnych do usunięcia skutkuje obniżeniem wartości budynku ( lub wartości 
części robót). 

 
3.0 Ocena techniczna -analiza szczegółowa . 

3.1 Opis problemu w związku ze stwierdzonymi  silnym zawilgoceniem ścian i 

stropów . 
Problem techniczny polegający na powstawaniu zawilgacania i zamakania (zacieków) 

oraz w konsekwencji murszenia oraz destrukcji wypraw malarskich i tynków na powierzchni 
ścian oraz częściowo stropów  w pomieszczeniach lokalu mieszkalnego nr 11 a także na ścianie 
klatki schodowej ( w tym obszarze) zgłaszany był już zarządcy nieruchomości co najmniej od 
dwóch lat.  
Fakt zamakania -sączenia się wody w kilku miejscach sugerował jak przyczynę awarię instalacji 
kanalizacji deszczowej w tym w szczególności odwodnienia ( zatykania odpływu)  tarasu 
technicznego. Przeprowadzone rozpoznanie sprawy przez przedstawicieli Zarządcy pod tym 
kątem  nie potwierdziło awarii instalacyjnej kanalizacji deszczowej lecz brak jej drożności z 
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powodu niedbale realizowanej konserwacji –tu czyszczenia kratek odpływów. Jednakże w 
dalszym ciągu nie była znana rzeczywista przyczyna zaistniałej destrukcji. Informacja  ,że 
przecieki intensyfikują się po opadach deszczu wskazywałyby na nieszczelność izolacji 
przeciwwodnej w tym rejonie stropodachu technicznego. 
Z uwagi na konstrukcję stropu nad pomieszczeniami V kondygnacji  wykonaną w technologii 
stropu typu „FILIGRAN” nie można jednoznacznie wskazać ,że miejsca zawilgocenia są pod 
miejscami gdzie występuje źródło wycieku ( przecieku). Woda ze źródła wycieku może 
przemieszczać się po powierzchni górnej stropu a jej wypływ może nastąpić dopiero w 
miejscach zarysowania lub spękania samej tarczy strop lub w miejscach przerw w betonowaniu. 
Charakter  i rysunek miejsc zawilgoconych wskazuje na taką możliwość.  
W trakcie oględzin w dniu 1 października 2020 roku  stwierdzono na ścianach w lokalu 
mieszkalnym nr 11 w kilku miejscach zawansowaną destrukcję powierzchni wypraw malarskich 
oraz częściowo wypraw tynkarskich. Aktywnych przecieków oraz sączenia wody nie 
zaobserwowano. Badanie wilgotności w miejscach destrukcji potwierdziło   stan zawilgocenia 
gdzie zmierzona wilgotność powierzchniowa wahała się w przedziale 3,5-5,5%.   Poniżej 
fragment dok. fot. ilustrującej stan sufitów, widoczne tzw. spurchle , odspojenia farby oraz 
wysolenia i murszenie powierzchniowe tynku. 

  
Lokal mieszkalny nr 11 ( w części antresoli)  
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Klatka schodowa przy lokalu nr 11.  
 

3.2 Analiza rozwiązań projektowych w zakresie izolacji stropodachu-

tarasu technicznego.  
Poniżej rzut-widok tarasu technicznego nad lokalami mieszkalnymi V kondygnacji  

 
Rzut V  kondygnacja pod tarasem technicznym  

 
oznaczono w kolorze żółtym miejsca gdzie dokonano odkrywki warstw tarasu technicznego)  

Rejon tarasu zewnętrznego 
technicznego nad 
pomieszczeniami  lokalu nr 
11  obszar stwierdzonych 
zawilgoceń i zacieków  

 1 
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Według autora niniejszego opracowania możliwe przyczyny stwierdzonych destrukcji spodniej 
części stropu oraz na ścianach antresoli i klatki schodowej w rejonie lokalu mieszkalnego nr 11 
są następujące : 

1. Przecieki z nieszczelnej izolacji przeciwwodnej tarasu technicznego, 
2. Przecieki z powodu nieszczelnych obróbek blacharskich ścianek attyki przy tarasie 

technicznym, 
3. Przecieki w miejscach nieszczelnych obróbek  tarasu w poziomie stropu poniżej 

antresoli, 
4. Zawilgocenia wtórne z powodu przemarzania i występowania zjawiska wykraplania się 

pary wodnej z przestrzeni pomieszczeń lokalu mieszkalnego ( zalecane opracowanie 
badań termowizyjnych) , 

5. Nieszczelność instalacji odwodnienia stropodachów ( oraz w miejscach  przejść przez 
elementy konstrukcyjne) , 

6. Kumulacja dwóch przyczyn tj. okresowe przecieki z  nieszczelnej lub źle 
zamontowanej  izolacji przeciwwodnej tarasu technicznego  przemarzanie stropu i 
występowanie zjawiska jak w punkcie 4. 

 
Konstrukcja tarasu-wpływ na możliwość powstania analizowanej szkody   
 
Tarasy techniczne  ( zgodnie z informacją z opisu technicznego)  został zagospodarowany  jako 
miejsce montażu urządzeń wentylacyjnych –agregatów.  Warstwy nad konstrukcją żelbetową 
stropu tarasu  zgodnie z opisem przedstawiają się następująco cyt.: 

 
W trakcie wcześniejszych  przeglądów przez autora niniejszego opracowania  obiektów 

zarówno zadania I  jak i II  stwierdzono destrukcję nawierzchni balkonów, tarasów  oraz loggii 
polegającej j głównie na odpadaniu płytek i kruszeniu podkładu z jastrychu cementowego. Stan 
techniczny wykładziny z płytek praktycznie na wszystkich balkonach  zaczął się już pogarszać 
kilka lat temu kiedy to wielu użytkowników ( właścicieli lokali) we własnym zakresie  dokonywało 
samodzielnie remontów i poprawek. Natomiast znaczna część  użytkowników zgłaszała 
konieczność naprawy nawierzchni balkonów reklamując poprawność ich wykonania w trakcie 
realizacji inwestycji. Na niektórych balkonach dokonano napraw gwarancyjnych nie niektórych 
do dnia dzisiejszego nie usunięto powstałych usterek.  
 
W trakcie tych  przeglądów stwierdzono następujące wady technologiczne i wykonawcze 
związane z realizacją przedmiotowych  posadzek tarasów,  balkonów: 

 brak właściwej izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej  poziomej podkładu 
betonowego, 

 brak właściwej dylatacji podkładu betonowego zarówno dylatacji powierzchniowych jak i 
obwodowych od ścian budynku , 

 brak dylatacji powierzchni wykładziny z płytek na dłuższych odcinkach, 
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 nieprawidłowo zawibrowane podłoże z jastrychu ( podbudowa z jastrychu nasiąkliwa) 
 wadliwe układanie płytek za pomocą pac ząbkowanych gdzie pod płytkami znajdują się 

pola nie wypełnione klejem- taką technikę dopuszcza się do stosowania wewnątrz 
budynków, 

 źle dobrana zaprawa do spoinowania powinna być co najmniej półelastyczna, 
 wadliwie dobrane płytki gresowe nie zapewniają bezpiecznej eksploatacji w  okresie 

deszczów i opadów śniegu- powinny być zamontowane płytki antypoślizgowe   
Gdyby wykonawca robót przedmiotowe posadzki tarasów (balkonów) realizował zgodnie z 
wytycznymi projektowymi cytowanymi jak wyżej to przypuszczalnie nie doszłoby do destrukcji 
posadzek oraz przenikania wody w warstwy konstrukcyjne stropodachów  aż w takim zakresie. 
Jednakże należy wskazać ,że wytyczne projektowe z punktu 12 są zbyt ogólnikowe i dają 
możliwość swobodnego wyboru wykonania prac budowlanych co oczywiście nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności technicznej za poprawność robót przez siebie realizowanych.  
Podsumowując główną przyczyną rozpadu posadzek balkonowych jest wadliwe wykonawstwo 
prac budowlanych i w konsekwencji brak właściwego  zabezpieczenia przed stałym 
zawilgoceniem i zamakaniem podkładu cementowego ( betonowego) co z reguły skutkuje 
odparzaniem nawierzchni posadzki z płytek ( w analizowanym przypadku nie stwierdzono) oraz 
przenikaniem wody w warstwy konstrukcyjne stropodachu co zdaniem autora niniejszego 
opracowania stało się podstawową przyczyną zawilgocenia i zamakania ścian i stropów w 
rejonie lokalu mieszkalnego nr 11. Ponadto odprowadzenie wody opadowej powinno być 
skuteczne i nie powodujące powstawania okresowych zastoin i pod piętrzeń wody na 
posadzkach tarasów.  

 

Komentarz 1 : 
Do podstawowych obowiązków projektanta oraz wykonawcy robót jest realizacja budynku 
spełniającego wymogi przepisów związanych z ochroną obiektu przed zawilgoceniem i korozją 
biologiczną. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku  w art.5 zobowiązuje aby cyt:  
„art. 5.2b. Obiekt budowlany należy projektować i wykonywać zapewniając usuwanie ścieków, 

wody opadowej i odpadów” a w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 
roku w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
dokładnie reguluje warunki jakie mają spełniać przegrody zewnętrzne :  
 

Rozdział 4 
Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną 

§ 315. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby opady 
atmosferyczne, woda w gruncie i na jego powierzchni, woda użytkowana w budynku oraz para 
wodna w powietrzu w tym budynku nie powodowały zagrożenia zdrowia i higieny użytkowania(*). 
§ 316. 1. Budynek posadowiony na gruncie, na którym poziom wód gruntowych może powodować 
przenikanie wody do pomieszczeń, należy zabezpieczyć za pomocą drenażu zewnętrznego lub w inny 
sposób przed infiltracją wody do wnętrza oraz zawilgoceniem. 
2. Ukształtowanie terenu wokół budynku powinno zapewniać swobodny spływ wody opadowej od 
budynku. 
§ 317. 1. Ściany piwnic budynku oraz stykające się z gruntem inne elementy budynku, wykonane z 
materiałów podciągających wodę kapilarnie, powinny być zabezpieczone odpowiednią izolacją 
przeciwwilgociową. 
2. Części ścian zewnętrznych, bezpośrednio nad otaczającym terenem, tarasami, balkonami i 
dachami, powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowej i z topniejącego śniegu.  
§ 318. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i ich uszczelnienie 
powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków. (*) 
§ 319. [Spadki dachów i tarasów] 
1. Dachy i tarasy powinny mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych i z topniejącego 
śniegu do rynien i wewnętrznych lub zewnętrznych rur spustowych. (*) 
dalej  

§ 321.  1. Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może  
występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych.  
2. We wnętrzu przegrody, o której mowa w ust. 1, nie może występować narastające w kolejnych latach 
zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej.  
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3. Warunki określone w ust. 1 i 2 uważa się za spełnione, jeśli przegrody odpowiadają wymaganiom 
określonym w pkt 2.2.4. załącznika nr 2 do rozporządzenia.  
§ 322. 1. Rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zewnętrznych przegród budynku, warunki  
cieplno-wilgotnościowe, a także intensywność wymiany powietrza w pomieszczeniach, powinny 
uniemożliwiać powstanie zagrzybienia.  
2. Do budowy należy stosować materiały, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione 
na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrożenia korozją 
biologiczną. (*) 
3. Przed podjęciem przebudowy, rozbudowy lub zmiany przeznaczenia budynku, w przypadku 
stwierdzenia występowania zawilgocenia i oznak korozji biologicznej, należy wykonać ekspertyzę 
mykologiczną i na podstawie jej wyników - odpowiednie roboty zabezpieczające.  

(*)podkreślenia autora opracowania 

Szczegóły wymiarowania przekroju  rur spustowych, rynien oraz ich   spadków należy obliczać 
zgodnie z PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne, wymagania w projektowaniu.  

konkluzja 1 

Zaprojektowanie i wykonanie obiektu uniemożliwiającego spełnienie powyższych wymogów jest 
błędem projektowym oraz  wykonawczym  skutkującym zrealizowaniem budynku 
posiadającego  istotna  wadę techniczną. Stan techniczny izolacji  przeciwwodnej obiektu w 
poziomie stropodachu –tarasu technicznego na lokalem nr 11, należy uznać jako 
niezadowalający i zły.  

 

3.3 Raport z przeprowadzonych odkrywek. 
W trakcie oględzin obiektu dokonano odkrywki w obszarze nawierzchni tarasu technicznego  w 
rejonie kratki –zrzutu  wody opadowej do zewnętrznej rury spustowej.  Lokalizację odkrywki 
znaczono na schemacie jak wyżej  w punkcie 3.1 w kolorze żółtym. 
 
Układ warstw stwierdzonych w trakcie  odkrywki był następujący : 

1. płytki gresowe o wymiarach 30x30 zamocowanych do podłoża na zaprawę klejową –stan 
techniczny warstwy posadzkowej zadowalający ( nie stwierdzono spękania i odspajanie 
się płytek) 

2. jastrych cementowy grubości około 60-70mm  nie stwierdzono zbrojenia 
przeciwskurczowego  z siatek lub rozproszonego , jastrych silnie zawilgocony zmierzono  
wilgotność masową na poziomie 4,5-6,0 %, nie stwierdzono destrukcyjnego działania 
zawilgocenia na jego wytrzymałość,   

3. warstwa ocinająca z folii budowlanej czarnej, 
4. warstwa izolacji przeciwwodnej powłokowej  z typu „bitgum” –wzmacniana welonem 

szklanym, w rejonie zamocowania kratki ściekowej dodatkowo zamontowano fartuch z 
folii EPDM z częściowym wywinięciem na mur attyki. Stan techniczny izolacji powłokowej 
niezadowalający i zły stwierdzono jej rozpad i murszenie . Pod warstwą „izolacji” na 
częściach pionowych mur posiadał wysokie zawilgocenie na poziomie 4-5%-patrz dok. 
fot, nie dokonano demontażu warstwy z „bitgumu”.   

5. pod warstwą izolacji –występuje warstwa izolacji termicznej – nie dokonano odkrywki 
niszczącej celem potwierdzenia tego stanu.  

   

 1 
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Poniżej widoczny rozpad izolacji przeciwwodnej powłokowej 

 
 
Odkrywa potwierdziła wykonanie warstw tarasu technicznego  po pierwsze nie zgodnie z 
projektem technicznym ( w tym opisem projektu powykonawczego) oraz nie zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej.  
Nie wykonano zgodnie z projektem warstw ochronnej podpłytkowej , która winna stanowić 
podstawową izolację przeciwwodną.   Natomiast warstwa zasadnicza przeciwwodna ułożona na 
warstwie izolacji termicznej w miejscu odkrywki wykazywała całkowity rozpad i murszenie. Taki 
zły jej stan wynikał przypuszczalnie z braku odwodnienia w poziomie przedmiotowej warstwy 
powierzchni tarasu a przez to stałe zaleganie wody  w warstwie jastrychu dociskowego oraz 
bezpośrednio pod nim ( co stwierdzono w trakcie odkrywki). Stałe zaleganie wody zarówno w tej 
warstwie jaki silne zawilgocenie jastrychu dociskowego przypuszczalnie doprowadziło do 
rozpadu warstwę izolacji przeciwwodnej.     

Komentarz 2 
Dla balkonów (tarasów) wyróżnić można izolację zespoloną (podpłytkową) oraz izolację 
międzywarstwową. Ta pierwsza zabezpiecza przed wnikaniem wody w jastrych dociskowy, 
druga, zwana niekiedy hydroizolacją międzywarstwową, stanowi główną hydroizolację połaci-
płaszczyzny stropodachu. Często zamiast niej wykonuje się warstwę rozdzielającą np. z folii PE, 
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wówczas funkcję głównej hydroizolacji przejmuje uszczelnienie podpłytkowe ( zaprojektowano w 
analizowanym przypadku). 
Do wykonania izolacji podpłytkowej (zespolonej) można stosować dwa typy materiałów: 
- elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające. Jest to jedno- lub dwuskładnikowa 
wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa powłoka o grubości 2–3 mm zdolna do 
przenoszenia rys podłoża o szerokości rozwarcia nie mniejszej niż 0,5 mm; 
- maty lub folie uszczelniające. Jest to rolowy materiał hydroizolacyjny z tworzywa sztucznego, 
może występować w dwóch postaciach: pierwszej – pozwalającej na kompensację naprężeń 
powstających na skutek obciążeń termicznych (powierzchnia w kształcie jaskółczego ogona), 
i drugiej – jako folia z tworzyw sztucznych zespolona z włókniną techniczną. 
Elastyczne szlamy muszą spełniać  minimalne wymagania, które  podano w tabeli normy [PN-EN 

14891:2009 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne 

mocowane klejami – Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie],. 
 

4.0 Wnioski i wytyczne naprawcze.  
4.1 Wnioski.  

1. Z analizy sposobu realizacji robót posadzkowych na tarasie technicznym nad lokalem nr 
11 w budynku  mieszkalnym  położonym  przy ulicy Wietrznej22-24  we Wrocławiu 
wynika jednoznacznie, że przedmiotowe prace  zostały wykonane niezgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej obowiązującej w tym zakresie i nie ma możliwości w 
sposób doraźny dokonać ich naprawy . 

2. Wadliwe wykonawstwo prac budowlanych w tym przede wszystkim wadliwe wykonanie 
izolacji przeciwwodnej i wadliwe  rozplanowanie poziomów warstw podłogowych tarasu 
w korelacji z systemem odwodnienia powierzchni tarasu i w konsekwencji brak 
właściwego  zabezpieczenia przed stałym zawilgoceniem-zamakaniem podkładu 
cementowego ( betonowego) stało się podstawową przyczyną rozpadu warstwy izolacji 
przeciwwodnej i w konsekwencji  przedostawania-przesączania  się wody  do 
pomieszczeń lokalu nr 11 oraz sąsiadującej klatki schodowej .   

3. Reasumując prace budowlane związane z  wykonawstwem warstw nawierzchni  
przedmiotowego ( tarasu) zostały  zrealizowane według wadliwej  technologii nie 
zapewniającej  przewidywanego  okresu bezusterkowej eksploatacji a więc   uchybiając 
podstawowym  zasadom wiedzy technicznej obowiązującym  w tym zakresie co 
świadczy że zostały wykonane z naruszeniem Art. 5.pkt 1  Ustawy Prawo Budowlane i 
stanowią wadę trwałą obiektu. 

4. Stwierdzone stałe zawilgocenie przegrody  zewnętrznej  w pomieszczeniu lokalu nr11  
uniemożliwia jego  użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem z powodu niebezpieczeństwa 
powstawania grzybów pleśniowych szkodliwych dla zdrowia ludzi.  

5. Koniecznym jest wykonanie prac naprawczych zgodnie z poniższymi zaleceniami. 

 

4.2 Wytyczne  naprawcze  
Zdaniem autora niniejszego opracowania możliwych jest kilka wariantów naprawy 

wadliwie wykonanych warstw tarasu technicznego.  
Pierwszy wariant relatywnie wymagający największych nakładów polega na całkowitym 
zdemontowaniu wszystkich warstw i ich odbudowy poprawnie od nowa celem doprowadzenia 
do stanu zgodnego założeniami projektowymi.  
Mając na uwadze charakter wymogów  użytkowych przedmiotowego tarasu technicznego –
służącego jedynie  jako dojście do realizacji obsługi serwisowej zainstalowanych na nim 
urządzeń wentylacyjnych, zdaniem autora niniejszego opracowania, należy zapewnić przede 
wszystkim skuteczne odprowadzenie wody opadowej z jego powierzchni a także zabezpieczyć 
przed możliwością przenikania wody deszczowej  ( oraz z topniejącego śniegu) w warstwy 
izolacji termicznej oraz konstrukcyjne.    
4.2.1 Wytyczne naprawy –wariant nr I. 

W przypadku realizacji prac budowlanych naprawczych według I wariantu   należy wykonać na 
przedmiotowym tarasie   następujące prace remontowe w zakresie nawierzchni i warstw 
izolacyjnych  : 
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1. Zdemontować płytki oraz warstwę jastrychu cementowo-piaskowego ( warstwa 
dociskowa  warstw izolacji przeciwwodnej i  termicznej), wykonać tymczasowe podparcie 
przewodów oraz agregatów wentylacyjnych celem umożliwienia realizacji prac 
budowlanych,  

2. Zdemontować warstwę z izolacji przeciwwodnej, w przypadku stwierdzenia fragmentów 
gdzie stan techniczny  warstwy izolacji przeciwwodnej jest zadowalający    dopuszcza 
się możliwość jego pozostawienia pod warunkiem sprawdzenie jej zakresu wywinięcia 
na ścianę osłonową budynku minimum 25-30 powyżej docelowego poziomu nawierzchni 
tarasu, 

3. Zdemontować warstwy ocieplenia pionowego ścianki attyki oraz ściany osłonowej 
budynku na wysokość około 40cm 

4. Sprawdzić stan izolacji termicznej i dokonać jej naprawy w miejscach tego 
wymagających,  

5. Położyć nową warstwę izolacji przeciwwodnej na całej powierzchni tarasu łącznie z 
wywinięciem na ścianki pionowe do wysokości minimum 25 cm powyżej poziomu 
docelowego posadzki tarasu, przy ścianie attyki wywinąć na część poziomą muru attyki 
–tak jak na przykładowym rysunku jak niżej, zaleca się zastosowanie dwóch pap 
termozgrzewalnych systemu SBS o  łącznej grubości min 8mm. 

6. Wykonać nowe odpływy boczne do odprowadzenia wody z powierzchni tarasu poprzez 
wykucie otworu w murze attyki o wielkości około 30x30cm i następnie zamontować  
kosze z blachy ( zbiornika) połączonego z rurą spustową. Kosze z blachy cynkowo-
tytanowej o wymiarach (bxh) około 30x40cm ( 30x20 przy numerze 22) należy 
zamontować przy dwóch odpływach poniżej otworu zlewowego i połączyć z rurami 
spustowymi. 

7. W części tarasu przy numerze 22 należy zrezygnować ze zrzutu wody za pomocą 
rzygacza a następnie  zamontować kosz  jak wyżej oraz krócieć celem uregulowania 
przepływu  strugi wody na rynnę płaską  w kierunku okapu,   

8. W części od strony klatki schodowej nr 22 należy wykonać dodatkowa rynnę  w poziomie 
połaci dachowej celem wyeleminowani zrzutu wody bezpośrednio z tzw. rzygacza na 
powierzchnię pokrycia dachówkowego. Rynnę połaciową należy wpiąć szczelnie do 
rynny okapowej. Rynnę połaciową należy wykonać z blachy cynkowo tytanowej grubości 
0,55mm w formie płaskiego koryta  ( przekrój prostokąta o wymiarach 35x180mm i 
zamocować poprzez klamerki do łacenia.   

9. Obróbki blacharskie przy ściankach attyki  należy wykonać  zgodnie z wytycznymi 
przytoczonymi na rysunku jak niżej ,  

10. Wykonać jastrych podkładowy  cementowy o stałej miąższości grubości min  45mm 
wskazane  w przedziale 50-55 mm z zaprawy cementowej klasy min 20 MPa  
wzmocniony zbrojeniem rozproszonym z włókien fibrynowych ( przeciwskurczowym) lub 
z siatki z prętów stalowych, 

11. Wykonać warstwę powłokową ( podpłytkową)  przeciwwodną (hydroizolację )  z 
odpowiednim wywinięciem na ściany pionowe- z zastosowaniem siatki  z włókna 
szklanego w przykładowo   tzw. kąpieli akrylowej , najlepiej zastosować  system 
powłokowy wzmacniany   MAPEI, lub w technologii ( basenowej ) firmy Deitermann, 
BOSTIK, Ceresit  lub SOPRO co gwarantuje pełną  skuteczność ochrony 
przeciwwodnej. Grubość warstwy izolacji podpłytkowej min 2,0-3,5mm-nanoszona 
dwukrotnie . Poniżej   dane techniczne oraz instrukcja wykonania przykładowego 
poprawnego rozwiązania z zastosowaniem środka MAPELASTIC firmy MAPEI 
(Elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa przeciwwodna Mapelastic w 32-kilogramowym opakowaniu. Stosuje 
się ją do wykonywania powłok wodochronnych na podłożach cementowych, uszczelnianie łazienek, 
natrysków, balkonów, tarasów, basenów pływackich itp. Optymalna grubość nie powinna przekraczać 2 mm. 
Zaprawę można nakładać na podkłady i tynki cementowe, istniejące podłogi pokryte płytkami ceramicznymi, 
kamieniem naturalnym, lastryko itp. Średnie zużycie przy warstwie grubości 1 mm jest równe 1,7 kg / m2 
pokrywanej powierzchni).    

12. Odbudować  warstwy ocieplenia pionowego ścianki attyki oraz ściany osłonowej 
budynku ( zdemontowane w trakcie prac rozbiórkowych  na wysokości około 40cm). 

13. Wykonać prawidłowo uszczelnienia styków posadzki tarasu   z elementami pionowymi tj. 
ze ścianą budynku za pomocą odpowiednich taśm uszczelniających, 

14. Uszczelnić przejście rury spustowej –zgodnie z przykładami jak niżej, 
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15. Położyć płytki tarasowe na kleju o zwiększonej elastyczności i mrozoodporności, metodą 
pełnego wypełnienia zaprawa klejową powierzchni spodniej płytki lub stosować kleje 
rozpływne, płytki winny być przyklejone do podłoża zapewniając całopowierzchniowe 
podparcie. Należy stosować  materiał  do klejenia płytek spełniający  wymogi normy-PN-
EN12004:2002. 

16. Płytki układane na balkonie (tarasie)  muszą być antypoślizgowe i  posiadać atest na 
mrozoodporność oraz nasiąkliwość nie większą niż 0,5%.  

17. Wykonać fugowanie zaprawami do spoinowania płytek na tarasach ( o zwiększonej 
elastyczności) oraz wypełnić dylatacje-styki pionowe listwami systemowymi, fugi winny 
spełniać wymogi normy PN-EN 13888:2004, 

18. Zamontować obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej –powlekanej grubości 
0,055mm w kolorze zbliżonym do koloru płytek o kształcie i profilu zgodnym z 
przytoczonymi niżej przykładami . 

Zalecenia : 
zaleca  się zastosowanie spójnego i kompletnego  systemu firmy MAPEI. 

 Hydroizolacja  tarasu dwuwarstwowa z siatką wzmacniającą z wykorzystaniem  zaprawy  
dwuskładnikowej  MAPELASTIC, 

 klej do płytek  ADESILEX P4 –z pełnym podparciem płytek, 
 wypełnieniem fug zaprawą  ULTRACOLOR PLUS lub MAPESIL AC-należy stosować 

fugi o szerokości minimum 6mm 
 w dylatacjach , stykach itp. –stosować fugę silikonową MAPESIL AC. 

Elastyczna, dwuskładnikowa izolacja przeciwwodna na bazie cementu i żywic syntetycznych do 
uszczelniania balkonów, tarasów, łazienek i basenów. 
Zastosowanie 
Wykonywanie powłok wodochronnych na podłożach cementowych, uszczelnianie łazienek, natrysków, balkonów, 
tarasów, basenów pływackich itp. przed układaniem płytek ceramicznych. Mapelastic może być nakładany na 
podkłady i tynki cementowe, na istniejące podłogi pokryte płytkami ceramicznymi, kamieniem naturalnym, lastryko itp. 
- pod warunkiem, że są czyste i mocno związane z podłożem. Grubość pojedynczej warstwy nie powinna 
przekraczać 2 mm, natomiast grubość dwóch warstw izolacji powinna wynosić min. 2 mm. W przypadku nanoszenia 
zaprawy na powierzchnie poziome, na podłoża szczególnie narażone na obciążenia lub popękane, zaleca się 
zatopienie w drugiej warstwie zaprawy siatki Mapenet 150 (4x4,5 mm). W celu zwiększenia wytrzymałości warstwy 
izolacyjnej i zdolności mostkowania (crack bridging) zaleca się zatopienie, przed naniesieniem drugiej warstwy, 
włókniny polipropylenowej Mapetex Sel. Zaprawę należy nanosić na wilgotne, ale nie mokre podłoże. Ułożona 
warstwa hydroizolacji Mapelastic powinna być zabezpieczona przed opadami deszczu przez pierwsze 24 godziny po 
wykonaniu. Okładzinę ceramiczną można układać min. po 4-5 dniach od wykonania izolacji. Powłoka wykonana z 
Mapelastic zabezpiecza powierzchnię przed wodą, zachowując jednocześnie paroprzepuszczalność. Posiada 
zdolność pokrywania mikropęknięć w podłożu nawet do 2,5 mm (przy zastosowaniu Mapetex Sel). Mapelastic 
odpowiada wymogom normy PN-EN 1504-2, w zakresie zasad ochrony powierzchni betonowych PI, MC i IR. Produkt 
jest również zgodny z wymogami normy PN-EN  14891. 
 
Dane techniczne 
Maksymalny czas użytkowania: 60 minut. 
Nakładanie drugiej warstwy: po 4-5 godzinach. 
Czas oczekiwania przed montażem okładzin: min. 4-5 dni. 
Kolor: szarozielony. 
 
Nakładanie: metalową pacą. 
Przechowywanie: część A: 12 miesięcy, część B: 24 miesiące.  
Chronić przed mrozem.  
Zużycie 1,7 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy. 
Opakowania 
zestawy po 16 kg (część A 12 kg + część B 4 kg), 
zestawy po 32 kg (część A 24 kg + część B 8 kg). 

uwaga !!! 

Autor niniejszego opracowania nie jest w żadnym stopniu  zainteresowany stosowaniem, przez 
potencjalnego wykonawcę prac naprawczych, materiałów i technologii przykładowo podanych 
producentów działających na runku budowlanym. Wyżej zawarte zalecenia mają charakter wytycznych 
technicznych a do realizacji należy stosować  materiały i technologie (po uzgodnieniu  z użytkownikiem)  
wyżej podane lub równoważne.     

 
Poniższe  przykłady rozwiązań według Poradnika „DETALE PROJEKTOWE dla architektów” 
autorstwa Przemysława Markiewicza wydanie I 2006 rok oraz  wydanie II 2010 rok Kraków 
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W analizowanym przypadku należy zastosować kratkę z odejściem bocznym  
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Poniżej przykładowe kształty koszy do odbioru wody z tarasu z wpięciem bocznym 
przelewowym. 
 

        
 
4.2.2 Wytyczne naprawy –wariant nr II. 

Wariant II polega na rezygnacji z doprowadzenia do stanu technicznego zgodnego z 
założeniami projektowymi  przy  równoczesnym przywróceniu pełnej ochrony przeciwwodnej  
pomieszczeń znajdujących się poniżej przedmiotowego tarasu , w tym celu należy wykonać : 

1. Rozebrać wszystkie obróbki blacharskie attyki stykające się z powierzchnią 
przedmiotowego tarasu zarówno od strony elewacji południowej jak i bocznych ( 
wyższych), 

2. Wykonać nowe odpływy boczne do odprowadzenia wody z powierzchni tarasu poprzez 
wykucie otworu w murze attyki o wielkości około 30x30cm i następnie zamontować  
kosze z blachy ( zbiornika) połączonego z rurą spustową  

3. W części od strony klatki schodowej nr 22 należy wykonać dodatkowa rynnę  w poziomie 
połaci dachowej celem wyeleminowani zrzutu wody bezpośrednio z tzw. rzygacza na 
powierzchnię pokrycia dachówkowego, 

4. Powierzchnię tarasu ( aktualnie posadzka z płytek), wyłożyć papą termozgrzewalną. 
Należ położyć dwuwarstwowe pokrycie systemowe z papy termozgrzewalnej( na 
włóknienie poliestrowej o gramaturze  min 200g/m2) składające się z papy podkładowej( 
min 3,2mm grubości) oraz z papy wierzchniego krycia( min 4,4mm grubości z posypką z 
łupka serycytowego ). Należy stosować papy wzmocnione na włókninie poliestrowej o 
gramaturze min 200g systemu SBS. Papy należy położyć  na całej powierzchni tarasu 
łącznie z wywinięciem na ścianki pionowe do wysokości minimum 25 cm powyżej 
poziomu docelowego posadzki tarasu, przy ścianie attyki wywinąć na część poziomą 
muru attyki –tak jak na przykładowym rysunku jak wyżej.  

5. Ponownie zamontować obróbki blacharskie.  
 
 

mgr inż. Wojciech Jakszycki-rzeczoznawca (nr 78/03/R/C- CRRB) 
Uprawniony do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno –budowlanej,  
drogowej i mostowej. Nr ew. 310/85/UW, 418/01/DUW  


