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Artyku  promocyjny

Balkony, tarasy i loggie to elementy architektu-

ry budynku szczególnie nara one na niszcz ce 

dzia anie czynników atmosferycznych – du e

i szybkie zmiany temperatury, dzia anie wody 

i skutki jej zamarzania.

W ich efekcie obiekty te szybko ulegaj

uszkodzeniu, powoduj c nie tylko straty ma-

terialne i estetyczne, ale tak e zagro enie dla 

otoczenia oraz ycia i zdrowia ludzkiego. St d

coraz nowsze sposoby takiego ich budowania 

i remontowania, by zapobiec zbyt szybkiej ich 

degradacji.

Jak wykona  izolacj
balkonu?
Na p ycie konstrukcyjnej, która powinna by

dok adnie oczyszczona z uszkodzonych i od-

padaj cych  warstw betonu, uk adamy:

 warstw  izolacyjno-przesuwn , w sk ad któ-

rej wchodzi papa termozgrzewalna podk ado-

wa i folia polietylenowa,

 warstw  dociskow , czyli posadzk  podk a-

dow ,

 warstw  izolacji podp ytkowej,

 warstw  ok adzinow .

Do wykonania ca o ci potrzebne s  równie

materia y pomocnicze, takie jak: mankiety, na-

ro niki i ta my uszczelniaj ce, rodki grun-

tuj ce u atwiaj ce sczepianie poszczególnych 

warstw oraz zaprawy murarskie: monta owe, 

szybkowi ce i wyrównawcze. 

Wykonanie izolacji 
podp ytkowej i ok adziny 
Pod o em pod izolacj  podp ytkow  mo e by

pod o e betonowe, wylewki cementowe, stabil-

ne ok adziny p ytkowe, tynki cementowe i ce-

mentowo-wapienne. Je eli zachodzi potrzeba 

wyrównania nierówno ci i poprawy spadku, na-

le y zastosowa  odpowiedni  zapraw  ALPOL. 

Bez wzgl du na to, czy jest to obiekt stary, czy 

nowo wybudowany, pod o e nale y zagrunto-

wa rodkiem gruntuj cym pod hydroizolacje 

ALPOL AG 707. 

Izolacja podp ytkowa zabezpiecza przed 

mo liwo ci  przesi kania wilgoci do ni szych 

warstw oraz ogranicza ruch wilgoci z  pod o-

a, która gromadz c si  pod p ytkami ok adzi-

ny, mog aby spowodowa  uszkodzenia mrozo-

we.  Wykonywanie izolacji nale y rozpocz  od 

przygotowania zaprawy uszczelniaj cej ALPOL 

AH 752 oraz wklejenia dodatkowych elemen-

tów izolacji: ta m, naro ników i mankietów 

uszczelniaj cych. Miejsca wymagaj ce zasto-

sowania tych elementów to: szczeliny dylata-

cyjne, po czenia warstwy dociskowej ze cia-

n  pionow  budynku, kraw dzie zewn trzne 

pod o a z obróbkami  blacharskimi oraz miej-

sca mocowania balustrad. 

Prace przy wklejaniu ta my uszczelniaj cej 

na styku kraw dzi zewn trznych pod o a i ob-

róbek blacharskich wykonuje si  po uprzednim 

umocowaniu tych obróbek. Na kraw dzie pod-

o a, do których b d  mocowane okapniki, nale-

y nanie  zapraw  uszczelniaj c , a nast pnie 

zamocowa  za pomoc  ko ków monta owych 

obróbk , uk adaj c j  bezpo rednio na mokr

zapraw  i dbaj c o dok adne przyleganie. 

Mocuj c ko kami obróbk , dbamy, by g -

boko  mocowania nie przekracza a grubo ci 

p yty dociskowej i  tym samym nie dosz o do 

uszkodzenia warstwy izolacyjno-przesuwnej. 

Je eli s upki balustrady w remontowanym bal-

konie przenikaj  przez górne warstwy: ok a-

dzinow  i izolacji podp ytkowej, konieczne 

jest mechaniczne usuni cie starych pow ok 

farby ze s upków do poziomu ok. 20 cm powy-

ej p yty balkonu lub tarasu. Nast pnie nale y

pomalowa  je farb  antykorozyjn . Na pozio-

mie warstwy przeciwwilgociowej konieczne 

jest za o enie wokó  ka dego s upka mankie-

tu uszczelniaj cego.

Wykonuj c uszczelnienie w naro nikach we-

wn trznych, na po czeniu pod o a balkonu ze 

cian  budynku, nanosimy zapraw  uszczelnia-

j c  na szeroko  siatkowej kraw dzi ta my lub 

naro nika. Nast pnie nale y tak przyklei  ta-

m , by pozostawi  niewielki luz na swobod-

na prac  ta my. Powtórnie nanie  zapraw

w opisany ju  sposób. W uzyskane  zag bie-

nie ta my, ju  po przyklejeniu p ytek, nale-

y wcisn  sznur dylatacyjny o odpowiedniej 

grubo ci. W razie potrzeby wykona  wyoble-

nie kraw dzi za pomoc  zaprawy szybkowi -

cej lub monta owej. 

Nanoszenie izolacji mo na rozpocz  po 

6 godzinach od wklejenia elementów dodat-

kowych izolacji.  Pierwsz  warstw  zaprawy 

uszczelniaj cej nale y nak ada  na ca  po-

wierzchni  twardym p dzlem lub szczotk

malarsk , intensywnie wcieraj c j  w pod o-

e i pokrywaj c te  kraw dzie miejsc wkleje-

nia  dodatkowych elementów izolacyjnych. 

Warstw  drug  i nast pne nak ada  krzy o-

wo w podobny sposób lub przez szpachlowa-

nie, w odst pach co 6 godzin, je eli tempera-

tura powietrza wynosi ok. 20°C. Minimalna 

grubo  izolacji przeciwwilgociowej wykona-

nej z dwóch warstw zaprawy uszczelniaj cej 

wynosi 2 mm. Z uwagi na szybki wzrost wy-

trzyma o ci mechanicznej powsta ej pow oki, 

mo na j  ok ada   p ytkami ceramicznymi po 

up ywie doby od zako czenia prac uszczelnia-

j cych. Pow oka jest odporna na  deszcze ju

po 12 godzinach od na o enia. Nale y pami -

ta , by obróbki blacharskie pokry  zapraw  do 

planowanego miejsca uk adania ok adziny ce-

ramicznej. Na cian  pionow  nanie  mas

uszczelniaj c  na wysoko  ok. 20 cm od kra-

w dzi uszczelnionej ta m .

Warstw  ok adzinow  wykonuje si  zazwy-

czaj z p ytek ceramicznych. Nale y stosowa

p ytki mrozoodporne o niskiej nasi kliwo-

ci. Do  przyklejania p ytek zaleca si  sto-

sowa  kleje up ynnione, wysoko elastyczne, 

ALPOL AK 516 i ALPOL AK 517. Uk adanie 

p ytek nale y rozplanowa  w  ten sposób, by 

wykonane wcze niej w polu pod o a szczeli-

ny dylatacyjne pokrywa y si  ze spoinami. Do 

spoinowania fug zaleca si  zaprawy do spo-

inowania o zwi kszonej elastyczno ci i od-

porno ci na wod .

Wszystkie dylatacje konstrukcyjne i prze-

ciwskurczowe nale y powtórzy  w warstwie 

ok adzinowej. 

Szczelne balkony i tarasy
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