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Studium błędów projektowych i wykonawczych w odniesieniu do 
zaprojektowanego oraz zrealizowanego tarasu

Firma należąca do Stowarzyszenia DAFA - Poburski Dachtechnik przyjęła zlecenie dot. 
analizy przeciekającego tarasu na jednym z warszawskich osiedli i wskazania alternatywnego 
rozwiązania. Taras był wykonany z uwzględnieniem następującego układu warstw:
l strop żelbetowy;
l paraizolacja wykonana z folii PE o grubości 0,2mm;
l styropian ekstrudowany;
l dwuwarstwowa izolacja bitumiczna;
l warstwa rozdzielająca;
l beton spadkowy;
l płytki.

Podczas oględzin stwierdzono nieprawidłowości w zaprojektowaniu izolacji tarasu i warstwy 
wierzchniej. Firma wykonująca taras nie wychwyciła błędów projektowych i zrealizowała go 
– niestety – zgodnie z projektem. Również nadzór budowlany nie potrafił się znaleźć w tej 
sytuacji. Na wykonanym tarasie popełnione zostały najczęściej powtarzające się na tego 
rodzaju konstrukcjach błędy:
l pionowa izolacja nie została wyprowadzona na wysokość 10 cm, powyżej górnej krawędzi 

płytek, będącej jednym z poziomów prowadzenia wody;
l izolacja pionowa nie została dociśnięta listwą aluminiową (rys.1);
l brak wykształconej poprawnie warstwy prowadzenia wody (odwodnienia) pomiędzy izolacją 

a betonem spadkowym;
l niepoprawnie zostały dobrane wpusty (tzw. tarasowe), które odprowadzałyby wodę z 

płaszczyzny izolacji oraz z płytek;
l niepotrzebnie zastosowano styropian ekstrudowany, który stosuje się głównie w warstwach 

dachu odwróconego. W tym przypadku mógł on zostać zastąpiony tańszym materiałem 
np. EPS 200 (30kg/m3);

l brak przelewu awaryjnego.
Po oględzinach zaproponowano następujące rozwiązanie:

l Demontaż i rozbiórka istniejącego układu warstw do poziomu płyty żelbetowej (stropu) o 
spadku 0% w taki sposób, aby przygotowana powierzchnia stwarzała możliwość wbudo-
wania na niej paraizolacji bitumicznej;

l Płyta betonowa tarasu (istniejąca);
l Gruntownik;
l Warstwa paroizolacji bitumicznej z wkładką aluminiową np. Schwarte VA4 papa paroizola-

cyjna;
l Warstwa izolacyjna poliuretanowa o grubości 6 cm;
l Styropian spadkowy EPS 200;
l Warstwa izolacji polimerowo-bitumicznej np. TEC KSA podkładowej samoprzylepnej (rys. 

nr 3);
l Warstwa izolacji polimerowo-bitumicznej np. FLEX K5E nawierzchniowa termozgrzewal-

na;
l Włóknina filtracyjna;
l Żwir płukany o frakcji 4/8 mm;
l Płytki osadzone na żwirze z fugą wynoszącą ok. 8 mm;
l Dostawa i zaizolowanie dwóch wpustów;

Renowacja tarasu 
z uwzględnieniem błędów projektowych 
i wykonawczych oraz obowiązujących 
standardów

l Zaizolowanie przelewów awaryjnych;
l Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej tarasu do wysokości 10 cm powyżej górnej kra-

wędzi płytek oraz 5 cm powyżej górnej krawędzi płytek w obszarze rusztu, drzwi i okien; 
l Dostawa i wbudowanie rusztu wraz z osprzętem w wersji stalowej, ocynkowanej, zgodnie 

z wytycznymi producenta (rys. nr 4).
Powyższy układ warstw posiada szereg zalet. W przypadku ewentualnej nieszczelności 

można wykonać szybki, sprawny demontaż płytek oraz żwiru, celem naprawy izolacji, a wszystko 
niewielkim kosztem. Dodatkową zaletą jest to, że odwodnienie tarasu odbywa się relatywnie 
efektywnie nie tylko z poziomu płytek, ale również z poziomu warstwy izolacji. Przedstawiony 
system układania warstw jest bardzo często praktykowany miedzy innymi w Niemczech.

Inwestor w zamian za osadzenie płytek na żwirze płukanym zaproponował ich ułożenie z 
uwzględnieniem:
l Maty drenażowej kubełkowej;
l Włókniny filtracyjnej;
l Wylewki cementowej; 
l Płytek ceramicznych (rys. nr 4);

pozostałe warstwy z wyjątkiem tych zamienionych pozostały bez zmian (rys 2).

Le Corbusier i jego „Koncepcja” wykonania tarasu (jako 
ciekawostka)

Niewielu architektów epoki modernizmu w tak zdecydowany sposób propagowało 
stosowanie i wykorzystanie płaskich dachów jak czynił to Le Corbusier. Był przekonany, że 
„W naturze człowieka jest piąć się w górę na dach swojego domu”, pytając: „Czyż zaprawdę 
nie jest to wbrew wszelkiej logice, że cała powierzchnia miasta pozostaje niewykorzystana?”. 
Technologia zaprojektowanego przez niego w roku 1928 tarasu nawiązuje do dzisiejszych 
rozwiązań (rys. nr 5).

Rys. 2.

Rys. 1. Rys. 3.
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Znaczenie poprawnie wykonanego projektu tarasu oraz jego 
realizacji,  jak również wykonanie ewentualnej renowacji widziane 
od strony kosztów

Należy  podkreślić dużą rolę jaką odgrywa wykonanie poprawnego projektu tarasu oraz 
właściwy dobór firmy wykonawczej z uwagi na bardzo wysokie koszty ewentualnych napraw 
lub całkowite koszty remontu przedmiotowego tarasu. 
l Zgodnie z autorem publikacji pt. „Typowe szkody dla dachów” W. Holzapfel, koszty renowacji 

tarasu oscylują pomiędzy 800 do 1500 € w krajach zachodnich.
l Koszty renowacji tarasu w technologii omówionej w punkcie pierwszym wynoszą około:

– izolacja, warstwy rozdzielające, płytki oraz ruszty = ok. 700 PLN/m²
– demontaż starego tarasu + wyżej wymienione koszty ponownie wykonanego układu 

warstw =ok.  900 PLN 
~  1600 PLN/m²

Projektowanie i wykonywanie tarasów na podstawie „Wytycznych 
do projektowania i wykonywania dachów płaskich” wydanych 
przez  IFD (International Federation of Roofing Contractors)

DAFA – Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad opracowuje polską wersję 
trójjęzycznej publikacji IFD co oznacza, że niektóre fragmenty cytowane w niniejszej publikacji 
mogą ulec w ostatecznej wersji pewnym modyfikacjom. 

„Niniejsze wytyczne obowiązują dla projektowania i wykonania izolacji przeciwwodnej 
na powierzchniach nieużytkowych i użytkowych (np. tarasach, balkonach oraz połaciach 
dachowych, przeznaczonych pod dachy zielone).

W zależności od rodzaju konstrukcji wyróżnia się:   
- dachy niewentylowane;
- dachy wentylowane.
Użytkowe połacie dachowe 
Użytkowe połacie dachowe przeznaczone są do ruchu pieszego lub ruchu pojazdów.
Izolacja przeciwwodna dachów za pomocą pap bitumicznych
Dachy o nachyleniu poniżej 2% (~1°) są konstrukcjami specjalnymi i mogą być stosowane tylko 

w wyjątkowych sytuacjach. W takich przypadkach pod górną warstwą pap polimerobitumicznych 
należy umieścić kolejną warstwę polimerobitumiczną lub dwie warstwy pap bitumicznych. Szczegól-
nie należy zapewnić ciężką  ochronę powierzchni (np. żwir). W przypadku części stref o nachyleniu 
poniżej 2% (~ 1°) (np. koryta) należy zaprojektować odpowiednie rozwiązania techniczne.

Izolacja przeciwwodna dachów za pomocą membran z tworzyw sztucznych i kau-
czukowych 

Izolacje przeciwwodne za pomocą membran z tworzyw sztucznych wykonuje się z reguły 
jednowarstwowo. 

Podczas montażu jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych użyta membrana (warstwa) 
musi samodzielnie spełniać wszystkie wymogi i posiadać wszystkie właściwości charaktery-
styczne dla izolacji przeciwwodnych. Należy przy tym uwzględnić, w takim samym stopniu 
jak w przypadku wielowarstwowych izolacji przeciwwodnych, wymogi związane z wykonaniem 
i eksploatacją dachu takie jak: bezpieczeństwo wykonania połączeń, zabezpieczenie przed 
mechanicznym uszkodzeniem oraz odporność na warunki atmosferyczne.

Dachy o nachyleniu poniżej 2% (~1°) są konstrukcjami specjalnymi i mogą być stosowane 
tylko w wyjątkowych sytuacjach. W celu zwiększenia jakości izolacji przeciwwodnej należy 
zwiększyć grubość membrany. Szczególnie należy zapewnić ciężką ochronę  powierzchni  
dachu  (np. żwir). W przypadku części  stref o nachyleniu poniżej 2% (~1°) (np. koryta) należy 
zaprojektować  odpowiednie rozwiązania techniczne.

Izolacja przeciwwodna dachów za pomocą płynnych folii
Pod pojęciem płynnych folii należy rozumieć mieszanki z tworzyw sztucznych i połączenia 

tworzyw sztucznych z bitumami. Izolacje przeciwwodne z płynnych folii muszą posiadać co 
najmniej takie same właściwości techniczne, jak izolacje z pap bitumicznych lub membran z 
tworzyw sztucznych. Muszą zostać  uwzględnione wymogi uzależnione od eksploatacji dachu, 

takie jak: zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami oraz wystarczająca odporność 
na warunki atmosferyczne.

Ciężkie zabezpieczenie pokrycia
1. Warstwa żwirowa

(1) Warstwa żwirowa zwykle wykonywana jest ze żwiru otoczkowego o ziarnistości 
16/32 mm, na grubość co najmniej 0,05 m w momencie wysypania.

(2) Jeśli warstwa żwirowa jednocześnie przejmuje funkcję ochrony przed unoszeniem 
spowodowanym siłą ssania wiatru, grubość warstwy jest zależna również od prze-
widywanych sił ssania wiatru.

 2. Nawierzchnie przeznaczone do ruchu pieszego
(1) Nawierzchnie dachowe przeznaczone do ruchu pieszego produkuje się np. z płyt 

chodnikowych lub płyt fasadowych na żwirze lub łupku o grubości średnio 0,03 m. 
Na izolacjach przeciwwodnych z pasm bitumicznych można, a na izolacjach z pasm 
tworzyw sztucznych koniecznie trzeba położyć warstwę ochronną.

(2) Nawierzchnia tarasów powinna mieć nachylenie wynoszące co najmniej 1% 
(~0,5°).

(3) Podpory tarasowe pod nawierzchnię z płyt można stosować tylko na stabilnym 
i w miarę płaskim podłożu. Nie nadają się one do układania bezpośrednio na 
izolacjach.

Podział połaci dachowych
Przepisy odnoszące się do obciążenia wiatrem dzielą połacie na strefy wewnętrzne, brze-

gowe i narożne. Na każdą z nich działają inne obciążenia wiatrem.
Zabezpieczenie za pomocą obciążenia dodatkowego

(1) Jako obciążenia dodatkowe służące ochronie przed unoszącymi siłami wiatru stosuje 
się: warstwy żwiru 16/32 o grubości co najmniej 0,05 m, wykładziny z płyt betonowych 
nadających się do ruchu pieszego lub podobnych, układane na warstwie żwiru lub 
bezpośrednio na warstwie rozdzielającej lub ochronnej, bloki betonowe na warstwie 
żwiru lub na warstwie rozdzielającej lub ochronnej, płyty betonowe prefabrykowane 
lub przygotowane na miejscu budowy o wielkości i zbrojeniu zgodnym ze statycznymi 
wymogami o powierzchni do 2,50 m x 2,50 m i grubości ok.0,10 m, układane na 
warstwie ochronnej lub na podwójnej warstwie rozdzielającej (warstwa ślizgowa), 
wysypanie ziemi np. pod zieleń dachową. 

(2) W strefach brzegowych i narożnych może dojść do wywiania materiałów sypkich. 
W tych miejscach zaleca się stosowanie wykładziny z płyt betonowych .

Połączenia z izolacją przeciwwodną
(1) Wysokość połączenia powinna wynosić: przy nachyleniu połaci dachowej do 9% 

(~5°) co najmniej 0,12 m, przy nachyleniu połaci dachowej powyżej 9% (~5°) ok. 
0,10 m powyżej  pokrycia, powłoki lub warstwy żwiru. 

W regionach, na których występują intensywne opady śniegu może być potrzebna większa 
wysokość połączenia.

(2) Pasma połączeń muszą być zabezpieczone przed zsuwaniem. 
 Mocowania wykonuje się w górnym polu krawędzi.
(3) Górne wykończenie połączenia musi być zabezpieczone przed deszczem. Przy 

niezabezpieczonym przed deszczem licowaniu ścian zewnętrznych połączenie 
musi zostać poprowadzone za licowaniem, przy ścianie, na górze. Przy okapach 
przegroda pozioma musi być umieszczona nad połączeniem.

(4) Przy nierównym murze itp. za pomocą cienkiej, dobrze przylegającej warstwy tynku 
(ew. cienkiego tynku cementowego) należy przygotować powierzchnię, wzdłuż której 
będą poprowadzone pionowe izolacje połączenia. Powierzchnie betonowe w strefach 
połączeń powinny być gładkie i równe oraz nie mogą posiadać gniazd żwirowych, 
pęknięć ani wykruszonych krawędzi. 

(5) Listwy okapowe powinny być mocowane jednym końcem w szczelinę na głębokość 
co najmniej 1,5 mm oraz tak, aby były nachylone ukośnie do góry. W razie potrzeby 
należy je zabezpieczyć masą uszczelniającą. Jeśli górna krawędź listwy wygląda jak 
litera Z, zagięcia nie mogą zostać poprowadzone pod kątem prostym, lecz muszą 
przebiegać ukośnie tak, aby woda opadowa była odprowadzana na zewnątrz.

(6) Listwy mocujące, które jednocześnie przejmują funkcję zabezpieczenia przed 
deszczem muszą być na tyle sztywne, żeby pasma połączeniowe były dociskane 
na całej długości listwy. Odstęp mocowań nie powinien  wynosić więcej niż 0,20 

Rys. 4. Rys. 5. Villa Savoye, Paissy we Francji.
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m. Środki montażowe  (np. wkręty ze stali szlachetnej) muszą tkwić na tyle mocno, 
aby zapewniały stały docisk. Dodatkowe listwy okapowe nad listwami mocującymi 
zwiększają zabezpieczenie przed deszczem.

(7) Przy pionowych szczelinach w strefie połączenia np. szczelinach  miedzy prefabry-
katami betonowymi albo miejscach wykonania dylatacji  konstrukcji budynku, połą-
czenie należy ukształtować w taki sposób, aby możliwe było rozciągniecie powyżej 
strefy szczeliny. Listwy mocujące nie mogą przebiegać przez szczeliny dylatacyjne. 
Szczeliny należy zabezpieczyć spoinowaniem, wbudowaniem okapu lub osłony tak, 
żeby woda opadowa nie mogła dostać się od tyłu do strefy połączenia.                                                              

Połączenia przy drzwiach
(1) Drzwi będące dostępem do tarasu oraz połaci dachu muszą nadawać się do łatwego 

połączenia z izolacją w okolicy progu i słupa drzwiowego.
(2) Już podczas projektowania tarasu oraz konstrukcji drzwi należy uwzględnić poniższe 

wymagania.
(3) Wysokość połączenia z reguły powinna wynosić 0,12 m powyżej pokrycia dachu lub 

warstwy żwiru. Ma to zapobiec dostawaniu się wody przez próg wskutek tworzenia się 
błota śniegowego, zastoin wody spowodowanych zapchaniem odpływów, ulewnych 
deszczy, naporu wiatru lub oblodzenia.

(4) W wyjątkowych  przypadkach  możliwe jest obniżenie wysokości połączenia, 
jeśli zapewniony jest zawsze bezproblemowy odpływ wody w strefie drzwi. Taka 
sytuacja ma miejsce, gdy w bezpośredniej bliskości drzwi znajdują się odpływy lub 
inne urządzenia odprowadzające wodę. W takich wypadkach wysokość połączenia 
powinna wynosić jednak co najmniej 0,05 m powyżej pokrycia dachu (górny koniec 
izolacji przeciwwodnej lub odległość od blach połączeniowych pod ramą drzwi).

(5) Prowadnica drzwi musi być tak skonstruowana, aby można było umieścić pod 
nią izolację przeciwwodną lub blachy połączeniowe. Otwory odwadniające szyn 
zabezpieczających przed deszczem ulewnym  lub podobnych elementów  muszą 
odprowadzać wodę  na zewnątrz połączenia. Górne końce połączenia lub krawędzie 
okapników muszą zachodzić na siebie w pionie co najmniej na 30 mm. Słupy drzwio-
we muszą być ukształtowane w taki sposób, aby możliwe było połączenie z izolacją 
na tej samej wysokości. 

(6) Połączenie przy progach może zostać wykonane przez podciągnięcie izolacji dachu, 
tak jak w przypadku połączeń, ze ścianami lub poprzez wbudowanie drzwiowych 
blach połączeniowych. Połączenia muszą być poprowadzone za szynami rolet i listew 
przykrywających. 

(7) Przy konstrukcjach  drzwi  z  tworzyw sztucznych, połączenie za  pomocą  materiałów 
bitumicznych możliwe jest z reguły tylko przy użyciu samoklejących pasm na zimno. 
Podczas wykonywania takich połączeń, za pomocą bitumu rozgrzanego płomieniem 
lub gorącym powietrzem, nie da się uniknąć deformacji oraz odbarwień części z 
tworzyw sztucznych.

(8) Podciągnięte do góry izolacje muszą być mechanicznie szczelnie przytwierdzone 
do ramy drzwi, np. przez listwy dociskające itp. Okrycia z blachy przy ramie drzwi 
muszą być starannie dopasowane do wszystkich narożników.

Wpusty dachowe
(1) Wpusty wewnętrznych systemów odwadniania muszą być umieszczone w naj-

niższych punktach połaci dachu oraz ukształtowane w taki sposób, aby izolacja 
przeciwwodna mogła być z nimi trwale i szczelnie połączona.

(2) Minimalna  odległość   wpustów  od  nadbudówek dachowych, szczelin  oraz innych 
elementów przenikających izolacje przeciwwodną powinna z reguły wynosić 0,5 m. 
Poza tym muszą być one tak wbudowane, żeby nie tworzyć pomostów ciepła w 
konstrukcji dachu.

(3) Wpusty dachowe muszą być dostępne dla prac konserwacyjnych.
(4) Wpusty należy mocować w podkładzie dachu.
(5) Kołnierze wpustów powinny być w miarę możliwości zagłębione w podkładzie 

dachu. 
(6) Dookoła wpustu nie powinno się stosować zieleni dachowej.
(7) Na powierzchniach tarasów należy nad wpustami umieszczać wyjmowalne ruszty. 

Ruszty trwale związane z pokryciem tarasu nie mogą być jednocześnie przytwierdzo-
ne do wpustu. W celu uniknięcia szkód należy zapewnić niezależność przemieszczeń 
pokrycia tarasu od przemieszczeń wpustu dachowego.

Podsumowanie

Balkony i tarasy dachowe znajdują się zawsze na zewnątrz budynku, w związku z czym 
przez cały czas narażone są na działanie różnych i naprzemiennie występujących zjawisk po-
godowych: słońca i deszczu, śniegu i lodu, zimna i ciepła. Dodatkowo nie oszczędza ich wpływ 
zanieczyszczonego powietrza, burz lub wody zawierającej substancje żrące. 

Uszkodzeń i sporów można uniknąć, jeśli w trakcie planowania, zlecania, wykonania i kon-
troli przestrzegane będą normy, zasady, standardy i wytyczne oraz wskazówki producentów 
dotyczące stosowanych materiałów budowlanych.

Zbyt krótkie terminy w fazie planowania i wykonania, wyszukane życzenia inwestorów i 
architektów oraz finansowe ograniczenia stanowią nierzadko czynniki decydujące o powstawaniu 
szkód budowlanych. 

Brak szczegółowych planów dla balkonów i tarasów dachowych lub nieprawidłowe wytyczne 
planistyczne skutkują błędnym wykonaniem. 

Jeśli leżące u podstaw wykonawstwa opis i wykaz usług są niedostateczne lub zawierają 
błędy, wówczas skutkuje to często powstawaniem usterek budowlanych i szkód, których 
usunięcie wiąże się niejednokrotnie z poniesieniem wysokich kosztów. Szkodliwe czynniki 

atmosferyczne wywierające w fazie wykonania negatywny wpływ na usługi budowlane muszą 
zostać odpowiednio wcześnie rozpoznane przez wykonawcę. Wspólnie z projektantem należy 
również przedsięwziąć odpowiednie środki zapobiegawcze i w ten sposób nie dopuścić do 
niekorzystnych skutków.

Praktyka pokazuje, że w większości przypadków winna powstaniu szkody nie jest jedna przy-
czyna, lecz cały szereg zaniedbań i błędów. Dlatego ważne jest odpowiedzenie na pytania:

Jakie specyficzne szkody budowlane występują w przypadku balkonów i  tarasów?
Co jest ich przyczyną i jak można im zapobiec?
Uszkodzenia balkonów i tarasów dachowych wynikają najczęściej z wadliwej  konstrukcji, 

niewłaściwego ułożenia warstw, wad materiałowych i/lub błędów przy układaniu. Należy także 
pamiętać, że same okładziny z płyt lub płytek nie stanowią izolacji przed opadami atmosfe-
rycznymi, takimi jak deszcz czy topniejący śnieg. Dlatego też trzeba zwrócić szczególną uwagę 
na staranne zbadanie danego podłoża, przemyślane i właściwe zaplanowanie układu warstw 
oraz złączy. Równie ważne jest ich staranne wykonanie przy jednoczesnym zastosowaniu 
obowiązujących zasad i wytycznych.

Najczęściej występujące szkody budowlane/ usterki balkonów i tarasów to:
l pęknięcia różnego rodzaju, różnej szerokości i długości, z reguły obejmujące kilka płyt, w 

okładzinie z płyt i płytek; 
l wykwity w szczelinach okładziny z płyt i płytek; 
l porastanie mchem i chwastami szczelin okładziny z płyt i płytek; 
l poluzowane i luźne płytki i płyty okładziny; 
l płytki i płyty nieprzywierające do podłoża;
l wdzieranie się wody deszczowej i wody pochodzącej z balkonów i tarasów do sąsiednich 

pomieszczeń mieszkalnych;
l pęknięcia w strefie zamocowań balustrady, wykonanych przez okładzinę i poprowadzonych 

od góry, i utrata przyczepności okładziny;
l pęknięcia, przenikanie wilgoci i późniejsze szkody spowodowane działaniem mrozu w 

masywnych balustradach;
l ciągłe pęknięcia w żelbetowej płycie balkonowej z wyciekiem wody na spodzie;
l pęknięcia w płycie nośnej balkonu, przebiegające prostopadle do frontonu budynku, 

ciągnące się aż do stropu międzypiętrowego i powodujące przenikanie wilgoci do wnętrza 
budynku; 

l wilgoć, spowodowana usterkami w termoizolacji (mostki cieplne), we wnętrzu pomieszczeń 
pod płytą nośną tarasu dachowego, szczególnie przy narożniku sufit/ściana (geometryczny 
mostek cieplny), z ryzykiem zagrzybienia;

l plamy wody we wnętrzu pomieszczenia, na spodzie płyty nośnej tarasu dachowego; 
l zniszczona mrozem krawędź płyty żelbetowej balkonów; 
l brudne ślady po spływającej wodzie na ścianie budynku lub zniszczona warstwa farby na 

spodzie balkonu w strefie niewłaściwie wykonanych lub nieistniejących okapników; 
l rozerwany elastyczny materiał spoinowy (niedostateczne przywieranie krawędzi) w 

niewłaściwie lub niefachowo wykonanych szczelinach dylatacyjnych;
l przenikanie wody przy niewłaściwie wykonanych przepustach (rury spustowe, wpusty 

podłogowe) w płytach balkonów lub tarasów dachowych; 
l zapchane bądź zamarznięte, bądź niewłaściwie wbudowane wpusty podłogowe lub 

awaryjne; 
l zbyt małe rozmiary wpustów podłogowych lub awaryjnych bądź brak wpustów awaryjnych 

w balkonach i tarasach z zamkniętymi masywnymi balustradami;
l zbyt nisko zamontowane drzwi balkonowe lub tarasowe, w wyniku czego jest zbyt mało 

miejsca do montażu niezbędnej izolacji i warstw okładziny;
l brak odpowiednio wyprofilowanego minimalnego spadku;
l brak wykształconej warstwy odprowadzającej wodę w poziomie izolacji poprzez wbudowanie 

odpowiednich warstw rozdzielających;
l niewyprowadzenie izolacji pionowych na minimalną wysokość 10 cm powyżej jednej z 

warstw prowadzenia wody, tj. płytek;
l brak przelewów awaryjnych.

Literatura:

1. „Typische Schäden am Dach” Walter Holzapfel.
2. „Balkone und Terrassen” Helga Öttl-Präkelt, Egon Leustenring, Werner H. Präkelt.
3. „Atlas. Flache Dächer. Nutzbare Flächen” Hans-Busso von Busse, Nils Valerian Waubke, 

Rudolf Grimme, Jürgen Mertins.
4. Dokumentacja renowacji tarasu wykonanego przez firmę Poburski Dachtechnik.

Autorem artykułu jest Andrzej Wdowiak - Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia DAFA i jednocześnie 
Prezes firmy Poburski Dachtechnik, jednej z wio-
dących firm w branży budowlanej zajmującej się 
realizacją pokryć dachowych i lekkiej obudowy.

l Działalność na rynku europejskim od roku 1985:
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