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Wielu z Państwa z pewnością wielokrotnie 
zastanawiało się, czy w naszych warunkach 
klimatycznych charakteryzujących się du-
żymi amplitudami temperaturowymi w róż-
nych porach roku możliwe jest zbudowa-
nie tarasu zapewniającego wieloletnie jego 
użytkowanie bez konieczności wykonywa-
nia napraw i remontów.

Odpowiedzią jednoznacznie twierdzą-
cą jest zastosowanie płytek tarasowych 
PROBET-DASAG montowanych według po-
niższych zaleceń. 

Płytki i sposób ich montażu zapewniają nie 
tylko bezpieczeństwo użytkowania, nadając 
indywidualny charakter powierzchni, ale co 
najważniejsze, nie dopuszczą do przecieka-
nia tarasu, odspajania się płytek, czy nawet 
wykruszania fug.

Wybór metody
układania tarasu
TARASY DACHOWE, BALKONY, LOGGIE
Układanie na podkładkach dystansowych
Jest to najprostsza technika ułożenia płytek 
minimalizująca nakłady pracy. Dystanse na 
podkładkach tworzą idealnie równą spo-
inę, a podkładki niwelują nierówności pod-
łoża. Układanie występuje bezpośrednio na 
warstwie wodoszczelnej lub jastrychu be-
tonowym.

Płytki układane są na podstawkach dystan-
sowych „na sucho” – bez zastosowania za-
prawy. Wyposażone są w prowadnice zapo-
biegające przesuwaniu się płytek na skutek 
ruchu pieszego i rozszerzalności termicznej. 

Układanie na woreczkach foliowych 
z zaprawą
Jest to technika alternatywna wobec poprzed-
niej. Woreczek foliowy napełniony wilgotną 

zaprawą cementową należy ułożyć w miejscu, 
gdzie stykają się narożniki czterech płytek. 
Zaprawa cementowa powinna mieć półsu-
chą konsystencję, aby utrzymała ciężar płyt-
ki. Koniecznie należy użyć krzyżyka, by spo-
ina między płytkami zachowała jednakową 
szerokość. Do czasu stwardnienia zaprawy 
można korygować ewentualne nierówności 
poprzez dobijanie płytek młotkiem gumo-
wym. Przy zastosowaniu ww. metod ukła-
dania spoiny pozostawia się niewypełnione.

TARASY ZIEMNE I INNE MOGĄCE 
PRZYJĄĆ WIĘKSZE OBCIĄŻENIA
Układanie na warstwie żwiru
Jest to technika alternatywna do poprzednich, 
stosowana przy powierzchniach przeznaczo-
nych do ruchu pieszego. Na wodoszczelną 
warstwę nanosimy żwir łamany o uziarnieniu 
2–8 mm (grubość warstwy min. 5 cm). Po za-
gęszczeniu i wyrównaniu go do żądanego po-
ziomu tarasu układamy na nim płytki. Przy 
zastosowaniu ww. metod układania spoiny 
wypełnia się specjalnym kruszywem. Dla uzy-
skania większej stabilności powierzchni nale-
ży zostawić między płytkami krzyżyki. Woda 
opadowa przedostaje się spoinami do warstwy 
wodoszczelnej, po której jest odprowadzana.

Układanie na płycie betonowej
Ten rodzaj powierzchni wykonany metodą 
kamieniarską nadaje się również do ruchu 
samochodowego lekkiego do 3,5 tony.

Na zwilżoną płytę betonową nanosimy 
warstwę zaprawy cementowej o grubości 
min. 4 cm (konsystencja gęstoplastyczna). 
Na wyrównaną zaprawę wylewamy mlecz-
ko cementowe i układamy płytki dobijając je 
gumowym młotkiem. Spoinowanie wykonu-
je się zaprawą cementową nanoszoną bezpo-
średnio na spoinę.

Wszystkie metody wymagają spoiny o sze-
rokości 3–5 mm. Powierzchnie o wymia-
rach ponad 50 m2 wymagają dylatowania. 
Niezbędne jest również wykonanie dylata-
cji pomiędzy tarasem i ścianami budynku.

WYBÓR KOLORU PŁYTEK, SPOSOBU 
ICH OBRÓBKI, ZAKOŃCZENIA 
TARASU, WEJŚĆ NA TARAS
Na stronie internetowej znajdą Państwo 
wszystkie dostępne w sprzedaży wzory i for-
maty płytek. Od najbardziej popularnych for-
matów 40 x 40 cm poprzez podłużne prosto-
kąty 60 x 40 cm do wielkoformatowych płyt 
60 x 60 cm.

Ze względu na charakter tarasu, który może 
pełnić zarówno funkcję tylko rekreacyjną, 
jak i  wejściową do budynku, należy wybrać 
odpowiednią obróbkę powierzchni płyt ta-
rasowych. 

W ofercie PROBET-DASAG znajdują się za-
równo płyty szlifowane o niezwykle gładkiej 
strukturze, bardzo łatwe w utrzymaniu czy-
stości, jak i płyty poddane obróbce strumie-
niowej, posiadające bardzo wysokie właści-
wości antypoślizgowe. Wszystkie wyroby 
PROBET-DASAG są wewnętrznie impregno-
wane w procesie produkcji, natomiast serie 
oznaczone pieczęcią DASAG TOP SEAL® 
otrzymują dodatkową zewnętrzną warstwę 
ochronną.

Dostępne obróbki powierzchni tj. LAGO, 
BELLO, PRATO, LAVE i GRAVITA szczegó-
łowo opisane znajdą Państwo naszej stronie 
internetowej.

Bardzo ważnym aspektem jest wybór sposobu 
zakończenia tarasu. W ofercie dostępne są za-
równo elementy kątowe, jak i płyty krawędzio-
we płaskie (np. posiadające kapinos), mogące 
stanowić również okładziny stopni – lub jako 
elementy blokowe – budować schody terenowe.

Przeciekające tarasy
– historia z happy endem
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