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DYNAMIKA SPRZEDAŻY I CEN GRUPY PSB (CENTRALI) W GRUPACH ASORTYMENTOWYCH
– 6 MIESIĘCY 2019 DO 6 MIESIĘCY 2018
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Urząd Statystyczny podaje, że liczba pozwoleń na budowę mieszkań ogółem
wyniosła minus 2,1% w okresie I–V 2019 r. (w porównaniu z I–V 2018 r.),
w budownictwie indywidualnym plus 6,9%, a w budownictwie na sprzedaż/
wynajem minus 6,3%. Natomiast w zakresie mieszkań ogółem, których budowę
rozpoczęto dynamika wyniosła plus 5,5%, w bud. Indywidualnym plus 5,8%,
a w bud. na sprzedaż/wynajem plus 4,9%.
Wg Biura Informacji Kredytowej, w okresie I–V 2019 r., udzielono 96,5 tys. kredytów mieszkaniowych (spadek rok do roku o 1,8%), o wartości 25,631 mld zł
(wzrost rdr o 10,9%).
Jak powyższe wyniki przełożą się na sprzedaż materiałów budowlanych oraz
zapotrzebowanie na usługi firm wykonawczych dowiemy się w kolejnych
kwartałach. Natomiast na dzień dzisiejszy prezentujemy wyniki sprzedaży
i dynamiki cen materiałów budowlanych w I półroczu 2019 r., w podsumowaniu
zamieszczonym na III okładce numeru.
W temacie numeru (str. 4–17) przedstawiamy artykuły pod zbiorczym tytułem
„Jaką zastosować chemię budowlaną, izolację oraz okładziny na tarasie i balkonie”, w których doradzają specjaliści z firm: Atlas, Sika, Izohan, Cerrad, Polbruk
oraz Gamrat. Zaś w fotoreportażu pt. „Zanim taras zachwyci użytkowników...”
piszemy jak radzą sobie z pracami na tarasach, balkonach wykonawcy z Jelczu-Laskowice – str. 18–19.
Z kolei dział „Technologie i produkty” zawiera porady związane z hydroizolacją podziemnych części budynku oraz informacje o nowościach produktowych
oferowanych przez dostawców Grupy PSB – str. 23–31.
Na ostatnich stronach numeru (32–36), w dziale „Z życia Grupy PSB”, zamieszczamy informacje o inwestycjach naszych partnerów, podsumowaniu akcji społecznej „Wiosna z Mrówką”, o działaniach integracyjnych oraz śniadaniach dla
wykonawców organizowanych przez sieć PSB. Piszemy również o nowej wersji
programu sprzedaży premiowej Grupy PSB w składach i placówkach PSB Profi,
adresowanego dla firm budowlanych oraz klientów indywidualnych budujących
lub remontujących.
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TEMAT NUMERU  Taras, balkon

Fot. Cerrad

JAKĄ ZASTOSOWAĆ CHEMIĘ
BUDOWLANĄ, IZOLACJĘ
ORAZ OKŁADZINY
NA TARASIE I BALKONIE?
Taras i balkon to jedne z najtrudniejszych do wykonania elementów budynku oraz
najbardziej krytycznych miejsc, które wymagają zastosowania odpowiedniej chemii budowlanej, wykonania starannej hydroizolacji, termoizolacji oraz wykończenia
okładziną.
Obecnie stanowią przedłużenie salonu i pełnią funkcje reprezentacyjne. Dlatego
tak ważne jest ich poprawne wykonanie. Jak tego dokonać radzą eksperci z firmy:
ATLAS, SIKA, IZOHAN, CERRAD, POLBRUK oraz GAMRAT.

Jak ustrzec się błędów
przy budowie tarasu
na gruncie?
MACIEJ ROKIEL – kierownik ds. wsparcia technicznego ATLAS
Balkon i taras to elementy użytkowe i dekoracyjne budynku. Dzięki nim zwiększa
się kubatura obiektu, a my zyskujemy
dodatkowe miejsce na relaks. Od ich prawidłowego zaprojektowania i starannego
wykonania, przy użyciu profesjonalnych,
sprawdzonych materiałów, zależy ich
trwałość i funkcjonalność.

RODZAJE KONSTRUKCJI
Balkon to element architektoniczny
w postaci płyty wysuniętej poza lico
4
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ściany, połączony drzwiami z pomieszczeniem za ścianą oraz zabezpieczony
balustradą. Cechą wspólną wszystkich balkonów jest brak pod nimi pomieszczeń, oznacza to, że zarówno
wierzch, jak i spód balkonu ma kontakt
z otaczającym powietrzem. Loggia to
wnęka w elewacji budynku, powstała
na skutek cofnięcia ściany (ścian), zabezpieczona od zewnątrz balustradą
i dostępna z jednego lub kilku pomieszczeń.

Taras nadziemny to nic innego jak rodzaj stropodachu nad częścią budynku
zaprojektowaną i wykonaną w sposób
umożliwiający przebywanie na nim
mieszkańców – jego istotą jest obecność
pod płytą pomieszczenia użytkowego.
Pewną odmianą tarasu jest tzw. taras zielony zwany inaczej dachem zielonym.

IZOLACJA NA GRUNCIE
Jeszcze innym rodzajem tarasu jest taras
naziemny, szczególnie chętnie stosowany

na terenach rekreacyjnych, tworzący ładne połączenie z domkami letniskowymi
czy altankami, szczególnie wybudowanymi na stokach. Ten rodzaj tarasu różni się
swoją specyfiką od tarasów nadziemnych.
Jako, że pod powierzchnią tarasu nie ma
pomieszczeń, spotyka się czasami opinie,
że zbędna jest w tym przypadku izolacja
przeciwwodna. To błędne rozumowanie.
Dopuszczenie do przesiąkania wilgoci
w warstwy konstrukcji i w konsekwencji
w grunt może doprowadzić do zamarznięcia gruntu oraz jego parcia na płytę
nośną. Rezultatem w zimie będzie „wysadzenie” tarasu i spękania warstw wykończeniowych, w lecie natomiast spękania na skutek osiadania oraz mrozowa
destrukcja płyty tarasu. Podobny efekt
może przynieść wykonanie konstrukcji
na gruntach wysadzinowych.
Jeżeli płyta wykonywana jest na gruncie, konieczne jest usunięcie humusu
oraz gruntu poniżej poziomu spodu
płyty na powierzchni o 50 cm większej
niż wymiary tarasu z każdej strony. Po
określeniu poziomu spodu płyty tarasu
należy usunąć część gruntu rodzimego o grubości ok. 50 cm, wykonać min.
10  
cm podsypki piaskowej i zagęścić.
Ostatnie 25–30 cm wykonać należy jako
warstwę przerywająca podciąganie kapilarne z płukanego kruszywa o uziarnie-

„Dylatacja brzegowa” tarasu naziemnego przy
ścianie przyległego budynku – skutek braku
koordynacji prac. Fot. M. Rokiel

www.glospsb.pl

niu 8–16 mm oraz przykryć grubą folią
z tworzywa sztucznego odporną na ujemne temperatury lub geowłókniną. Na tym
podłożu wykonać płytę konstrukcyjną.
Jeżeli taras przylega do budynku istotne
jest, żeby w momencie wykonywania płyty konstrukcyjnej tarasu naziemnego wykonana była izolacja przylegającej ściany
fundamentowej budynku. Ponadto, ściany tarasu należy oddylatować od budynku
płytami styropianowymi (EPS) lub z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) grubości 4–5  cm (jeżeli płyty te mają stanowić
jednocześnie termoizolację, musi to być
XPS o grubości wynikającej z projektu).
Połać tarasu potrafi nagrzać się w słońcu
do temperatury rzędu +70oC, gwałtowna
burza powoduje obniżenie temperatury
połaci do ok. 20oC. Z kolei w zimie temperatura na zewnątrz potrafi spaść do
–30oC. Mamy zatem do czynienia zarówno z gradientem temperatur zewnętrznych wynoszącym w ciągu roku nawet
100oC, jak i szokową zmianą temperatury
o 50oC w lecie, w ciągu nawet kilkunastu minut. To najbardziej destrukcyjne
obciążenie oddziałujące na połać tarasu.
Różne współczynniki rozszerzalności liniowej materiałów użytych do wykonania warstwy użytkowej (płytki, zaprawa
cementowa/beton) dodatkowo powodują
powstawanie naprężeń termicznych prowadzących, przy błędach projektowo-wykonawczych do uszkodzeń warstwy
wierzchniej. Należy mieć świadomość, że
nawet najmniejszy błąd i/lub zastosowanie niesprawdzonych materiałów może
prowadzić do uszkodzeń i kosztownych
napraw.

KONSTRUKCJA PŁYTY
Jedną z najczęściej wykonywanych
warstw użytkowych jest posadzka z płytek. Takie rozwiązanie wymusza zastosowanie tzw. izolacji podpłytkowej z elastycznego szlamu.
Jeżeli płyta konstrukcyjna została zaprojektowana lub wykonywana jako
pozioma, należy jej nadać odpowiedni
spadek. Za minimalny przyjmuje się 1%,
za optymalny 1,5 do 2%. Do wykonania
warstwy spadkowej zdecydowanie zaleca się zastosowanie fabrycznie przygotowanej suchej zaprawy, zarabianej na
budowie czystą wodą, co zapewnia stabilność parametrów związanej warstwy.
Zwykle dalsze prace można wykonywać
po kilku dniach, ale jeżeli jest to szybkowiążąca i szybkoschnąca zaprawa,

TEMAT NUMERU  Taras, balkon
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TARAS NA GRUNCIE – DETAL OKAPU

1. Płytka ceramiczna, 2. Zaprawa spoinująca, 3. Klej do płytek, 4. Elastyczny szlam uszczelniający,
5. Taśma uszczelniająca, 6. Elastyczna masa silikonowa, 7. Sznur dylatacyjny, 8. Profil okapowy,
9. Zabezpieczenie/wykończenie boku płyty (np. warstwa wyrównująca – tynk cienkowarstwowy/farba), 10. Izolacja boku płyty – elastyczny szlam uszczelniający, 11. Warstwa spadkowa, 12. Warstwa
szczepna, 13. Płyta konstrukcyjna, 14. Warstwy podbudowy płyty, 15. Warstwa ochronna (np. membrana kubełkowa)

to czas przerwy technologicznej może
być skrócony do 1–2 dni. Wiążące są
tu wytyczne producenta. Także grubość
minimalna warstwy wylewki zależy od
zaleceń producenta. Tradycyjne zaprawy przygotowywane w betoniarce to
ostateczność. Nie do końca wiemy bowiem, jakie parametry uzyska związana wylewka, tym bardziej, że dozowanie składników odbywa się zwykle „na
oko”. Minimalna grubość takiej warstwy
spadkowej to 3 cm, a czas sezonowania
przed wykonaniem dalszych prac to 3–4
tygodnie. Warstwę spadkową wykonuje
się zawsze na warstwie sczepnej (dla fabrycznie workowanych zapraw sposób
wykonania warstwy sczepnej podaje zawsze producent).

SYSTEMOWE PROFILE
Na tym etapie robót należy przewidzieć
wykonanie okapu. Do jego wykonania
najlepiej nadają się systemowe, prefabrykowane profile. Jest to najlepsze rozwiązanie. Znaczna różnica współczynników
rozszerzalności termicznej profilu, jastrychu i płytki, przy gradiencie temperatury dochodzącym do 1000C skutkują
znacznymi zmianami długości i związanymi z tym naprężeniami termicznymi.
Dlatego tradycyjna obróbka, jeżeli jest
niewłaściwie zamocowana, doprowadzi
do uszkodzenia okładziny-odspojenia
się płytek. Systemowy profil gwarantuje
odpowiednią (ani za dużą, ani za małą)
głębokość obsadzenia, połączony z odpowiednim zamocowaniem mechanicz-

Skutki lekceważenia zasad sztuki budowlanej przy wykonywaniu tarasu naziemnego.
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nym. Istotniejsze jest dopasowanie systemowego profilu do rodzaju warstwy
użytkowej, dodatkowe kształtki (narożne, dylatacyjne, odbojniki, haki i rynny)
oraz odporność korozyjna – jak pokazuje
doświadczenie zwykłe blachy powlekane
korodują w relatywnie krótkim czasie.
Także kształt i faktura powierzchni ułatwia poprawne uszczelnienie tego newralgicznego elementu. Nie bez znaczenia jest bardzo estetyczny wygląd profilu
i samego okapu.

IZOLACJA PODPŁYTKOWA
Do wykonania izolacji podpłytkowej stosuje się elastyczne szlamy uszczelniające.
Są to polimerowo-cementowe, cienkowarstwowe zaprawy uszczelniające (grubość warstwy 2–2,5 mm), bezpośrednio
do których klei się okładziny ceramiczne.
Po związaniu są odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak cykle zamarzania
i odmarzania oraz zachowują elastyczność w niskich temperaturach. Szlamy
uszczelniające doskonale nadają się do
powierzchniowej izolacji i zabezpieczania przed wilgocią i wodą powierzchni
narażonych na obciążenia i odkształcenia
(temperatura), a dzięki zwiększonej elastyczności znakomicie mostkują rysy do
szerokości nawet 1 mm. Kolejne zalety
tych zapraw to bardzo dobra przyczepność do podłoży oraz łatwość nakładania.
W pierwszym etapie uszczelnia się dylatacje brzegowe (i jeżeli występują, strefowe) taśmą i kształtkami uszczelniającymi. Następnie na całą powierzchnię
połaci nakłada się izolację podpłytkową
z elastycznego szlamu. Pierwszą warstwę
należy nanosić pędzlem lub szczotką na
matowo-wilgotne podłoże, mocno wcierając masę w podłoże – ma to na celu
zamknięcie i wypełnienie istniejących
porów, co wpływa na zwiększenie przyczepności powłoki do podłoża.
Kolejną warstwę można nakładać pędzlem, wałkiem lub pacą, zgodnie z zaleceniami producenta. Grubość powłoki wodochronnej ze szlamu powinna wynosić
minimum 2 mm.
OKŁADZINY NA ŻELOWE KLEJE
Płytki należy układać na związaną hydroizolację, na pełne podparcie na klej
odkształcalny i o podwyższonych wymaganiach (klasa C2S1). Płytka cokolika musi znajdować się przynajmniej
5 mm powyżej płytki połaci. Szerokość spoin w wykładzinie nie może być

Taras, balkon  TEMAT NUMERU

1. Płytka ceramiczna, 2. Zaprawa spoinująca, 3. Klej do płytek, 4. Elastyczny szlam uszczelniający,
5. Taśma uszczelniająca, 6. Elastyczna masa silikonowa, 7. Sznur dylatacyjny, 8. Płytka cokołowa, 9.
Klej do płytek, 10. Warstwa zbrojąca systemu ociepleń, 11. Warstwa spadkowa, 12. Warstwa sczepna,
13. Polistyren ekstrudowany (XPS), 14. Klej do XPS-a, 15. Izolacja pionowa fundamentów, 16. Płyta
konstrukcyjna, 17. Warstwy podbudowy płyty, 18. System ocieplenia ściany, 19. Warstwa ochronna
(np. membrana kubełkowa).

obniżenie skurczu, nadanie odkształcalności, ale przede wszystkim znaczne
wzmocnienie retencji wody. Kleje żelowe w swoim składzie zawierają specjalne żelujące dodatki na bazie minerałów.
Woda w kontakcie z minerałami tego
typu jest absorbowana (zatrzymywana)
w strukturze świeżej zaprawy klejowej,
co pozwala na pełną hydratację cementu, niezależnie od rodzaju przyklejanej
okładziny, i na rozszerzenie warunków
aplikacji do temperatury nawet 350C.
Wybierając płytki nie wolno kierować
się jedynie estetyką. Podstawowymi parametrami decydującymi o przydatności płytek do wykonywania okładzin na
zewnątrz jest niska nasiąkliwość i mrozoodporność. Zaleca się, aby płytki były
w jasnych kolorach i o wymiarach nie
przekraczających 33x33 cm. Należy stosować płytki o niskiej nasiąkliwości nie
przekraczającej 3% (zalecane 0,5% – taką
nasiąkliwością cechują się płytki typu
gres). Płytki muszą być antypoślizgowe.

mniejsza niż 5 mm. W tym miejscu
wspomnieć trzeba o typowych problemach związanych przede wszystkim
z temperaturą aplikacji. Zdecydowaną
większość klejów na rynku stanowią
kleje klasy C, czyli takie których wiązanie opiera się na hydratacji cementu. Warunkiem uzyskania przez klej
wymaganych parametrów jest pełna
hydratacja spoiwa, która z kolei zależy od warunków zewnętrznych, m.in.
takich jak temperatura aplikacji (powietrza i podłoża). Zbyt wysoka temperatura powoduje odparowanie wody
niezbędnej do prawidłowego przebiegu
reakcji twardnienia i wiązania cementu.
Klasyfikacja klejów opiera się o wyniki wybranych parametrów osiąganych
przez kleje w warunkach tzw. laboratoryjnych (20oC, 50% wilgotności po-

DYLATACJA I SPOINOWANIE
Okładzinę i ewentualne dylatacje strefowe w warstwie spadkowej należy dylatować na strefy o powierzchni nie
przekraczającej 5 m2 (bok nie dłuższy
niż 3 m, należy wybrać wariant bardziej
niekorzystny). Dylatacje w podłożu oraz
w okładzinie muszą się idealnie pokrywać, dlatego układ dylatacji warto porównać z układem płytek. Szerokość dylatacji powinna wynosić 1 cm.
Do spoinowania należy stosować cementowe zaprawy spoinujące o podwyższonych wymaganiach, oznaczone jako
CG2 WA (o zmniejszonej nasiąkliwości
i podwyższonej odporności na ścieranie), dedykowane balkonom i tarasom.
Szerokość spoin powinna wynosić 5 mm.
Dylatacje należy wypełnić elastycznymi
masami, np. silikonowymi.
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TARAS NA GRUNCIE – DETAL PRZY ŚCIANIE

wietrza). Daje to możliwość rzetelnego
porównywania klejów między sobą,
jednak nie zawsze odpowiada warunkom panującym na budowie. W przypadku podwyższonej temperatury aplikacji „czynnik” napędzający wiązanie,
czyli woda kończy się wcześniej, zatem
istnieje uzasadnione ryzyko, że np.
przyczepność kleju do podłoża zamiast
≥1  MPa (wymaganie dla klejów o podwyższonej przyczepności – C2) będzie
wynosić mniej niż 1  MPa, zatem praktycznie będzie on odpowiadał już tylko
klejowi klasy C1. Zastosowanie dodatków chemicznych i mineralnych w klejach żelowych pozwoliło na modyfikację
ich właściwości polegającą na znacznym
ograniczeniu wad zapraw niemodyfikowanych. Do najistotniejszych zmian
należy znaczna poprawa urabialności,

Dostawcy Grupy PSB Handel S.A.
– chemia budowlana, izolacje oraz okładziny na tarasie i balkonie
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TEMAT NUMERU  Taras, balkon

Jak prawidłowo wykonać
taras nad pomieszczeniem
ogrzewanym?
MICHAŁ SIKORSKI – doradca techniczno-handlowy firmy SIKA Poland

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym jest jednym z najtrudniejszych do wykonania
elementem budynku. Wymaga starannej hydroizolacji, termoizolacji, utrzymania
i ochrony.

S

ą to obiekty budowlane narażone
na ekstremalne oddziaływanie warunków atmosferycznych, które mają
decydujący wpływ na zmianę ich wyglądu i spełnianych funkcji. Zniszczeniom widocznym na powierzchni
towarzyszą zwykle uszkodzenia warstw
głębszych, a nawet przerwanie ciągłości izolacji przeciwwodnej. Aby balkon
lub taras spełniał stawiane mu oczekiwania, musi mieć przede wszystkim
właściwie wykonaną hydroizolację oraz
izolację termiczną. Dlatego kluczową
kwestią, którą należy rozpatrzyć wybierając izolację tarasu to elastyczność,
która sprawdzi się w naszych warunkach
klimatycznych.

KROK PO KROKU
1. Budowę tarasu nad pomieszczeniem
ogrzewanym zaczynamy od wykonania na stropie płyty spadkowej.
Najlepiej, jeśli strop został wcześniej
wykonany ze spadkiem około 1,5–2%,
w kierunku od ściany budynku. Jeśli
tego nie uwzględniliśmy, taką płytę
musimy wylać na około miesiąc przed
przystąpieniem do dalszych robót
– w tym czasie beton nabierze odpowiedniej wytrzymałości. Czas ten możemy oczywiście skrócić, stosując domieszki powodujące szybszy przyrost
wytrzymałości betonu.
2. W pomieszczeniu ogrzewanym, przeznaczonym do codziennego użytku
powstaje para wodna. Przenikanie jej
do warstw tarasu uniemożliwi paroizolacja, którą wykonujemy na płycie
spadkowej.
3. Na początku gruntujemy podłoże
jednoskładnikową emulsją w celu
8
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zwiększenia przyczepności następnej
warstwy, czyli grubowarstwowej i elastycznej powłoki bitumicznej, wzmocnionej włóknami rozproszonymi.
4. Musimy pamiętać, aby wykonać na
tym etapie wyoblenia, które zabezpieczą taras przed dostaniem się wilgoci. Po rozprowadzeniu warstwy
bitumicznej uzyskamy elastyczną
i bezszwową powłokę, na której będzie
można ułożyć płyty termoizolacyjne.
5. Następnie wykonujemy cementowy
jastrych dociskowy o grubości przynajmniej 5 cm. Chroni on izolację
termiczną przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi solidną
podstawę pod okładzinę posadzkową.
Przy tym elemencie należy koniecznie
pamiętać o dylatacjach, które projektujemy zgodnie z wytycznymi norm
budowlanych. Szczelina dylatacyjna

6.

–
–
–
7.

musi być odpowiednio zabezpieczona przed wnikaniem wody opadowej,
najlepiej poprzez zastosowanie jednoskładnikowego kitu uszczelniającego
na bazie poliuretanu o wysokiej elastyczności.
W następnej kolejności wykonujemy
uszczelnianie (zespolone) podpłytkowe, przy którym dopuszczalne są trzy
rodzaje materiałów:
cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca, tzw. mikrozaprawa lub szlam,
jednoskładnikowy, poliuretanowy materiał do elastycznego klejenia płytek
i wykonania warstwy uszczelniającej,
dwuskładnikowa i bezrozpuszczalnikowa żywica składająca się z komponentów żywic syntetycznych.
Przy hydroizolacji nie można zapomnieć o cokole tarasu, który również
należy zabezpieczyć.

Taras, balkon  TEMAT NUMERU
SYSTEM POLIURETANOWY IZOLACJI TARASU

Przyklejanie płytek klejem mineralnym

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
Ostatni etap prac, to ułożenie mrozoodpornych płytek ceramicznych, które mocuje się do powierzchni zaprawą klejącą
lub poliuretanowym klejem elastycznym.
Kupując płytki ceramiczne należy pamiętać o sprawdzeniu ich nasiąkliwości oraz
wymiarów, które nie powinny przekraczać 33 cm x 33 cm. Po wyłożeniu okłaNAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY
Najczęściej popełnianym błędem przy
wykonywaniu tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym, jest nie stosowanie się
do zaleceń technicznych związanych
z zachowaniem odpowiedniej temperatury podłoża oraz otoczenia w momencie
aplikacji materiału i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasowego między
układanymi warstwami. Często fachowcy
popełniają karygodny błąd nakładając
produkty izolacyjne i klejące na wilgotne
podłoże.
Należy pamiętać o możliwości popełnienia
błędów na trzech etapach:
 projektowania – zastosowanie materiałów nieodpowiednich do obciążeń,
błędne rozmieszczenie dylatacji, błędne zaprojektowanie obróbek blacharskich,
 wykonawstwa – oszczędność na
tańszych rozwiązaniach materiałowych
spoza systemu, niedostateczne przygotowanie oraz rozpoznanie podłoża,
 eksploatacji – przeciążenie konstrukcji
tarasu oraz balustrad, brak konserwacji
i niezbędnych napraw.

www.glospsb.pl

dziny należy przejść do finalnego etapu,
czyli fugowania. W tym przypadku poleca się stosowanie poliuretanowych fug
trwale elastycznych, gdzie szerokość spoin nie może być mniejsza niż 5 mm.

ŻYWICE BALKONOWE
Rozwiązanie to stanowi zarówno warstwę izolacyjną i jednocześnie posadzkę
po której się chodzi. Jest to system posadzek balkonowych na bazie barwnej,
elastycznej powłoki poliuretanowej
o wysokiej odporności, doskonałych
właściwościach uszczelniających. Jest to
idealne, ekonomiczne rozwiązanie problemu przeciekającego balkonu lub tarasu
przy zachowaniu wysokiej estetyki powierzchni.

Zalety:
 ekonomiczna alternatywa dla
płytek,
 duża trwałość,
 bezspoinowa, wodoszczelna
powierzchnia,
 odporność na czynniki atmosferyczne,
 szeroka gama rozwiązań dekoracyjnego (barwnego) wykończenia
powierzchni,
 krótki czas utrudnień spowodowanych wykonaniem nowej posadzki
balkonu lub tarasu,
 wykończenie gładkie lub antypoślizgowe (do wyboru).

GŁOS PSB nr 4/2019

9

TEMAT NUMERU  Taras, balkon

Jaką zastosować izolację
wodochronną do wykonania
tarasu, balkonu?
ADAM KORZEKWA – kierownik działu technicznego IZOHAN

W celu właściwego wykonania tarasu na gruncie lub balkonu wiszącego bardzo duże
znaczenie ma dobór odpowiedniego materiału hydroizolacyjnego, który uzależniony jest od
całego układu warstw danej przegrody budowlanej. Zadaniem izolacji wodoszczelnej tarasu/
balkonu jest przede wszystkim zabezpieczenie spodniej warstwy przed migracją wilgoci.

S

zczególną konstrukcję stanowi taras naziemny, który powinien być
posadowiony na fundamencie. Do hydroizolacji samych fundamentów należy stosować ogólnodostępne materiały
umożliwiające połączenie z hydroizolacją tarasu. W tym przypadku należy pamiętać o usunięciu gruntów wysadzinowych, a także o zabezpieczeniu płyty
przed zawilgoceniem na skutek podciągania kapilarnego z gruntu.
Obecnie na rynku materiałów budowlanych dostępnych jest wiele produktów
przeznaczonych do hydroizolacji balkonów/tarasów. Poniżej zostanie omówionych kilka z nich.

PAPY ZGRZEWALNE I SAMOPRZYLEPNE
MEMBRANY BITUMICZNE
Do hydroizolacji międzywarstwowej
oraz hydroizolacji w systemach drenażowych balkonów/tarasów doskonale
sprawdzają się papy zgrzewalne i samoprzylepne. Często znajdują one zastosowanie jako hydroizolacja tarasów
w odwróconym układzie warstw, gdyż
mogą one pełnić rolę także paroizolacji.
Materiały rolowe z dodatkiem antykorzennym przeznaczone są do zabezpieczania tarasów zielonych. W izolacjach
zabudowanych najczęściej stosuje się
papy podkładowe. Zastosowanie warstwy papy wierzchniego krycia jest uzasadnione w przypadku gdy ma stanowić
ona hydroizolację np. pod deskami na
legarach. Wówczas dla balkonów dopuszcza się użycie tylko jednej warstwy
papy (wierzchniego krycia), natomiast
dla tarasów konieczne jest zastosowanie dwóch warstw papy (podkładowej
10
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i wierzchniego krycia). Należy pamiętać,
że w obu przypadkach pod samymi legarami powinny być położone dodatkowe
paski papy.

Do hydroizolacji balkonów/tarasów zaleca się stosować wysokomodyfikowane papy asfaltowe z mocną, niegnilną
osnową z tkaniny szklanej lub włókniny

Taras, balkon  TEMAT NUMERU

Aplkacja drugiej warstwy mikrozaprawy
uszczelniającej za pomocą pacy.

Wtapianie taśm uszczelniających przy przejściach pion-poziom.

Wykonanie dylatacji na tarasie.

poliestrowej. Podłoże betonowe pod
papę musi być nośne, czyste, zagruntowane preparatem bitumicznym (najlepiej
wodorozcieńczalnym).
Podstawowym wyznacznikiem wykonania prac uszczelniających przy użyciu
pap zgrzewalnych jest uzyskanie wypływu masy asfaltowej o szerokości ok.
0,5–1,0 cm na całej długości zgrzewów.
Miejsca na zakładach na których nie uzyskano wytopu są błędem wykonawczym,
gdyż nie zapewniają szczelnego połączenia pap i stanowią potencjalne miejsce
przecieku. Hydroizolacja z pap powinna
być wywinięta na ścianę budynku na wysokość ok. 15 cm ponad przewidywaną
warstwę wykończeniową oraz domocowana mechanicznie (np. za pomocą
listwy dociskowej) i uszczelniona na górnej krawędzi. Do uszczelnienia progów
drzwiowych dobrze jest stosować samoprzylepną membranę bitumiczną.

wyschnięciu powłoki, nanosi się kolejne
warstwy najczęściej za pomocą pędzla,
pac stalowych lub urządzeń natryskowych. Łączna grubość izolacji powinna
wynosić 2–3 mm. Układanie płytek ceramicznych na ogół jest możliwe po 24
godzinach od wykonania hydroizolacji.
Szczególnej uwagi wymaga zabezpieczenie elementów pionowych z powierzchnią poziomą tarasów/balkonów. Powierzchnie te różnie pracują względem

przed korozją stosuje się mi.in żywice
epoksydowe.

MIKROZAPRAWY USZCZELNIAJĄCE
W przypadku tarasów/balkonów z powierzchniowym odprowadzeniem wody
do hydroizolacji najczęściej stosowane
są dwuskładnikowe mikrozaprawy
uszczelniające, do których bezpośrednio mogą być klejone okładziny ceramiczne. Związane zaprawy stosowane
do uszczelnienia zespolonego muszą
charakteryzować się przede wszystkim
odpornością na czynniki atmosferyczne,
wysoką przyczepnością do podłoża betonowego, a także zdolnością do mostkowania rys.
Podłoże betonowe pod mikrozaprawy
musi być nośne, wolne od substancji
antyadhezyjnych, suche lub matowo-wilgotne. Większość producentów zaleca aby pierwsza, cienka warstwa była
wcierana w podłoże za pomocą pędzla.
Taki sposób aplikacji zapewnia należyte
zespolenie hydroizolacji z podłożem. Po

www.glospsb.pl

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY WYKONAWCZE
Balkon/tarasy to wymagające konstrukcje, jeżeli chodzi o poprawne wykonanie.
W przypadku hydroizolacji najczęstsze
błędy wykonawcze to:
 odstępstwa od projektu polegające
m.in. na pominięciu niektórych warstw
systemu, zastosowaniu zbyt cienkiej
warstwy hydroizolacji, czy nie wyprowadzeniu hydroizolacji balkonu/tarasu
na płaszczyznę ściany budynku,
 niedostateczne rozpoznanie i przygotowanie podłoża,
 niewłaściwe uszczelnienie miejsc
newralgicznych,
 niewłaściwe przygotowanie produktu,
np. niedokładne wymieszanie składników,
 niewłaściwa aplikacja związana
m.in. z nieprzestrzeganiem temperatury i wilgotności, czasu schnięcia
powłoki.

siebie i naprężenia powstające pomiędzy
tymi płaszczyznami koncentrują się w narożnikach. Z tego względu we wszystkich
przejściach pion/poziom powinny być
wtopione taśmy uszczelniające. Należy pamiętać również o zabezpieczeniu
wszystkich miejsc newralgicznych takich
jak: dylatacji, obróbek blacharskich, progów drzwiowych, słupków balustrady itp.
Do zabezpieczania obróbek blacharskich

ŻYWICE EPOKSYDOWE
Zamiast okładziny ceramicznej czy desek tarasowych do zabezpieczenia balkonu można zastosować trwałe, skuteczne i bardzo estetyczne wykończenie
z żywic epoksydowych. Wykonana powłoka stanowi doskonałe rozwiązanie
umożliwiające powierzchniowe odprowadzenie wody. Warstwa hydroizolacjo-nawierzchniowa z żywic epoksydowych
zastępuje w tym przypadku hydroizolację podpłytkową, zaprawę klejową i okładzinę ceramiczną.

Powierzchnia hydroizolacjno-nawierzchniowa
z żywic epoksydowych.

W przypadku żywic epoksydowych
bardzo ważne jest właściwe zachowanie odpowiednich proporcji żywicy do
utwardzacza, a także dokładne wymieszanie obu składników. Powłokę można
aplikować najczęściej za pomocą pędzla,
wałka, pacy lub natryskowo. Po rozłożeniu membrany epoksydowej należy
pamiętać o odpowietrzeniu za pomocą wałka okolcowanego. Szczegółowe
informacje dotyczące aplikacji żywic
epoksydowych podaje każdy producent w kartach technicznych. Podobnie
jak w przypadku mikrozapraw uszczelniających na wszystkich przejściach
pion/poziom wtapia się taśmy uszczelniające.
GŁOS PSB nr 4/2019
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Układanie płytek
ceramicznych
na tarasie, balkonie
ŁUKASZ MAJEWSKI – specjalista ds. szkoleń produktowych CERRAD

Tarasy i balkony należą do najbardziej krytycznych miejsc, jeśli chodzi o układanie płytek
ceramicznych. Szereg czynników atmosferycznych takich jak: bezpośrednie oddziaływanie
wody deszczowej, znaczne amplitudy temperatur w relatywnie krótkich cyklach czasowych,
a także bardzo duża ilość przejść przez granicę 0 stopni Celsjusza w okresie zimowym
powoduje, że całość prac remontowo-budowlanych prowadzonych na posadzkach
zewnętrznych powinna być bardzo dokładnie przemyślana. Dobór odpowiednich
produktów ma tutaj niebagatelne znaczenie.
RODZAJE OKŁADZIN Z PŁYTEK
ORAZ ICH ZASTOSOWANIE
W grupie płytek ceramicznych całość
asortymentu zróżnicowana jest przez parametr określający nasiąkliwość wodną,
a więc ilość wody, jaka jest w stanie wniknąć w strukturę płytki w maksymalnym
stopniu. Do grup charakteryzujących się
najmniejszą nasiąkliwością – a co za tym
idzie, największą odpornością na oddziaływanie mrozu, zalicza się gres oraz
klinkier.
Klinkier produkowany jest zazwyczaj
w niewielkich formatach, w charakterystycznym dla siebie rustykalnym wzornictwie. Ze względu na jego specyfikę,
niemal zawsze kolekcje klinkierowe uzupełnione są o elementy takie jak: stopnice, parapety czy cokoły.
Gres posiada jeszcze większą twardość
i parametry techniczne, które pozwalają
na uzyskanie bardzo dużych formatów –
sięgających nawet do 5 mkw. Jest kontrpropozycją w stosunku do klinkieru, oferującą nie tylko możliwość zastosowania
większych elementów, ale przede wszystkim całkowicie odmienne wzornictwo.
Do zastosowań zewnętrznych sugeruje
się użycie płytek o podwyższonej klasie
antypoślizgowości oraz odporności na
ścieranie, ze względu na okresową obecność wody oraz praktycznie stałą obecność drobin piasku.

12
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ZASADY WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI
Za najważniejszy element podczas prac
prowadzonych na balkonach i tarasach
uważa się odpowiednie przygotowanie
podłoża. Jeśli etap ten nie zostanie wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną,
całość prac będzie trzeba zacząć od samego początku, gdyż nie ma możliwości
jego zatuszowania na finalnej warstwie
posadzki. Każdy taras i balkon zmierzyć
się musi przede wszystkim z obecnością
wody, która pod wpływem zamarzania
zwiększa swoją objętość, co powoduje
rozsadzanie materiałów nasiąkliwych,
a więc takich, które w strefach zewnętrz-

nych nigdy nie powinny się znaleźć.
Drugim, niezwykle ważnym zjawiskiem
jest kurczenie się i rozszerzanie materiałów pod wpływem zmian temperatury,
znane pod nazwą rozszerzalności cieplnej. Nagły opad deszczu na rozgrzaną
słońcem powierzchnię powoduje gwałtowne skurcze materiałów tworzących
powierzchnię tarasu, przy czym każdy
z nich kurczy się w innym zakresie i niezależnie od siebie. To dlatego na wszystkich etapach prac związanych z przygotowaniem tarasu/balkonu należy używać
produktów przeznaczonych do zadań
specjalnych (podłoży krytycznych), cha-
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najmniej normę S1 (preferowana S2).
Jego aplikacja musi odbywać się metodą kombinowaną, a więc zarówno
na podłoże, jak i na stronę montażową płytki ceramicznej. Dla uzyskania
maksymalnego podparcia zaleca się
wyprofilowanie pacą zębatą rowków
w tym samym kierunku na płytce i na
podłożu, a więc równolegle do siebie.
Dzięki temu uzyskamy maksymalne
połączenie obu elementów, eliminując do minimum ilość zbędnego
powietrza zalegającego między płytką a podłożem. Wypełnienia między
płytkami wypełniamy fugą elastyczną
o szerokości nie mniejszej niż 5 mm.
W przypadku rozległych tarasów konieczne będzie ponadto wyznaczenie
pól dylatacyjnych i wypełnienie powstałych szczelin dylatacyjnych wysokoelastyczną masą poliuretanową.

rakteryzujących się najwyższymi parametrami technicznymi w swojej klasie.
1. Należy zacząć od wyprofilowania
spadku powierzchni w kierunku krawędzi tarasu/balkonu, aby umożliwić wodzie opadowej jak najszybsze
opuszczenie powierzchni. Efekt ten
można osiągnąć za pomocą jastrychu
związanego z podłożem lub szpachli
spadkowej – w obu przypadkach wykorzystuje się podłoża niewrażliwe na
działanie wilgoci, a więc jastrychy cementowe lub beton.
2. Konieczne jest zastosowanie warstwy
elastycznej zaprawy uszczelniającej,
chroniącej podłoże przed oddziaływaniem wody opadającej na wierzchnią
warstwę posadzki. Obecnie preferuje
się stosowanie zapraw cementowych,
aniżeli żywic reaktywnych ze względu
na lepszą paroprzepuszczalność tych
pierwszych. Alternatywą dla uszczelnień zespolonych, a więc związanych
na stałe z jastrychem są zdobywające coraz większą popularność maty
uszczelniająco-odcinające, których
dodatkową zaletą jest mostkowanie
pęknięć i eliminowanie naprężeń liniowych. Bez względu na użyty rodzaj uszczelnienia należy pamiętać
bezwzględnie o zaizolowaniu miejsc
przylegających do ściany budynku
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oraz elementów konstrukcyjnych balkonu lub tarasu (słupki balustrady) –
służą temu taśmy uszczelniające oraz
wysokoelastyczne masy dylatacyjne.
3. Ostatecznymi warstwami wykończeniowymi są płytki ceramiczne wraz
z klejem mocującym je do podłoża.
Klej powinien charakteryzować się
wysoką odkształcalnością, spełniać co

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY WYKONAWCZE
 nieprawidłowe wykonanie spadu, co
utrudnia lub wręcz uniemożliwia wodzie jej swobodny odpływ,
 montaż elementów oraz użycie produktów chemicznych nieprzystosowanych
do oddziaływania dużych ilości wody
oraz ujemnych temperatur,
 nieprawidłowe wykonanie hydroizolacji, skutkujące gromadzeniem się wody
między warstwami konstrukcyjnymi
(także w postaci pary wodnej),
 niezgodny ze sztuką budowlaną montaż wierzchniej warstwy posadzki
(np. zbyt wąskie fugi, pustki powietrzne
pod płytkami, brak dylatacji) powodujący w dłuższym okresie pękanie płytek
lub ich odspajanie się od podłoża,
 brak dokładnego zaizolowania styku
powierzchni pionowych z poziomymi,
skutkujący m.in. zawilgotnieniem stref
podłogowych znajdujących się wewnątrz pomieszczenia.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE
Absolutną nowością w klasie produktów
umożlwiających migrację wody poza powierzchnie tarasów i balkonów są kompletne, systemowe rozwiązania, zakładające użycie zestawu kilku materiałów
doskonale ze sobą współpracujących
jako całość.
Należą do nich m.in.:
 maty uszczelniające uzupełnione
o systemy drenażowe i gotowe konstrukcje rynnowe,
 cementowe zaprawy z podsypką
żwirową swobodnie przepuszczające
przez swoją strukturę wodę,
 systemy podłóg podniesionych składające się z unoszących w powietrzu
płytki podstawek wykonanych z niezwykle odpornych na eksploatację
tworzyw sztucznych.
Ostatnie z wymienionych rozwiązań wymaga zastosowania gresów pogrubianych
(20 mm), które potrafią być niemal dziesięciokrotnie bardziej odporne na siłę łamiącą od pozostałych płytek gresowych.
Dzięki tak rozwijającej się technologii,
oba wspomniane wcześniej zagrożenia
dotyczące powierzchni zewnętrznych,
a więc oddziaływanie wody oraz rozszerzanie i kurczenie się materiałów pod
wpływem zmian temperatury przestają
być realnymi problemami. Dzięki nim
tarasy i balkony przestają być traktowane
jako miejsca, które prędzej czy później
i tak trzeba będzie gruntownie wyremontować od podstaw.
GŁOS PSB nr 4/2019
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Jak stworzyć
najważniejszy zakątek
w ogrodzie?
WOJCIECH ŚREDNIAWA – główny projektant POLBRUK

W dzisiejszej architekturze taras jest przedłużeniem salonu na ogród i pełni funkcje
reprezentacyjne. To jedno z miejsc gdzie lubimy spędzać czas letni. Dlatego tak ważne
jest jego poprawne wykonanie.

W

historii architektury taras jest nieodłączną częścią otoczenia rezydencji, pałacu, a nawet budynków publicznych. W dzisiejszych czasach taras
jest zwykle przedłużeniem salonu, choć
w ciepłym klimacie lokuje się go również
często na dachach budynków, gdzie pełni
funkcję miejsca spotkań. Niezależnie od
lokalizacji i docelowego przeznaczenia
jego najważniejszym elementem jest nawierzchnia, która musi być trwała, łatwa
w konserwacji oraz estetyczna. Wszystkie te założenia spełnia taras wykonany
z płyt betonowych, który daje również
większe możliwości wyrażenia siebie lub
stylu, w jakim ma być utrzymane otoczenie domu. Na rynku dostępne jest bogate
i zróżnicowane wzornictwo.

PŁYTA I KOSTKA NA TARASIE
– ALE JAKA?
Do wykończenia tarasu najlepiej użyć
kostki lub płyty betonowe o grubości
około 4 cm, która jest wystarczająca, żeby
przenieść obciążenie o masie dwóch ton.
Zwykle nie stosuje się elementów grubszych niż 6 cm, aczkolwiek jest to dopuszczalne. Nawierzchnie tarasowe można ułożyć z różnego rodzaju płyt i kostek
tarasowych, które dostępne są w kształcie
prostokąta lub kwadratu. Aczkolwiek
zdarzają się również rozwiązania nieco
bardziej ekstrawaganckie – np. w kształcie plastra miodu. Ważniejszym aspektem, który różnicuje je i wpływa na ich
unikatową estetykę jest faktura.
W ofercie można znaleźć kostki o fakturze:
– gładkiej,
– płukanej – obróbka polega na wypłukiwaniu pod ciśnieniem betonu, przez
14
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co eksponowane jest w wierzchniej
warstwie kruszywo użyte do produkcji
i kostka staje się chropowata,
– postarzanej – w czasie produkcji poddaje się ją procesowi młoteczkowania,
dzięki czemu wygląda jak stary bruk.
Najczęściej spotyka się faktury gładkie, płukane. Natomiast w celu uzyskania efektu np. drewna należy sięgnąć

po płyty produkowane w technologii
wet-cast, które wiernie odzwierciedlają
naturalną porowatość lub wgłębienia
trawertynu, usłojenie drewna, a nawet
nieregularność łupków kamiennych.
Po wyborze faktury warto zastanowić
się nad wyborem koloru. Na tarasie przy
domu w stylu modernistycznym lub
skandynawskim dobrze jest zastosować
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barwy w odcieniach szarości lub beżu.
Jeśli natomiast chcemy, żeby na naszym
tarasie zapanował klimat śródziemnomorski, najlepszym wyborem będą kolory takie jak: piaskowy, żółty lub jasne
i bardziej nasycone odcienie brązu czy
czerwieni. Bez względu na to, który wariant wybierzemy, wygląd nie jest jedyną
przewagą kostki betonowej nad innymi
materiałami, z których można wykonać
taras. W każdej realizacji liczy się przede
wszystkim łatwość i szybkość wykonania nawierzchni, a w tej dziedzinie materiał ten nie ma sobie równych.

KRÓTKI PRZEPIS NA TARAS Z KOSTKI
1. Układanie tarasu wykonanego z kostki betonowej rozpoczynamy od wytyczenia jego granic poprzez wbicie
w ziemię palików i rozciągnięcie pomiędzy nimi sznurka.
2. Ważne jest na tym etapie dobranie odpowiedniej długości i szerokości płyt,
w celu uniknięcia konieczności ich
docinania w momencie układania elementów nawierzchni na podbudowę.
3. Następnie dokonujemy korytowania, które polega na usunięciu ziemi
pod ułożenie podbudowy, podsypki
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i kostki. Pamiętajmy, że w przypadku
tej czynności niezwykle ważne jest,
żeby górna warstwa kostki znajdowała
się na takim samym poziomie jak wyjście na taras.

BŁĘDY WYKONAWCZE
PRZY UKŁADANIU KOSTKI
 Niezachowanie odpowiednich odstępów pomiędzy kostkami, co wpływa
negatywnie na pracę nawierzchni pod
obciążeniem lub przy dużej wilgotności,
co prowadzi do uszkodzenia powierzchni kostki, a w dłuższej perspektywie
– jej pękania.
 Nierówne ułożenie podłoża, co może
zaowocować odspajaniem się materiału,
a nawet jego zapadaniem.
 Niezrobienie odpowiedniego spadku
nawierzchni (1–2 proc. do gruntu) lub
odpływu, co sprzyja przenikaniu wody
w głąb nawierzchni, co przy nieprzepuszczalnym podłożu może prowadzić
do stopniowej degradacji kostki.
Błędów, które niedoświadczone osoby
mogą popełnić przy układaniu kostki jest
wiele, dlatego warto zatrudnić do tego typu
prac specjalistyczną firmę. Wszystko po to,
żeby nawierzchnia tarasu prezentowała się
pięknie przez długie lata.

4. Po zakończeniu korytowania ubijamy ziemię i układamy warstwę żwiru oraz piasku. W przypadku tarasu,
który zwykle jest wykonany z kostki
o grubości 4  cm warstwa podbudowy
powinna mieć około 20 cm.
5. Po tej czynności ubijanie powtarzamy
i wykonujemy podsypkę (żwir, piasek, kruszywo) o wysokość 3–6 cm,
którą wyrównujemy.
6. Następnie przystępujemy do finałowego etapu prac. Kostki układamy
na wcześniej stworzonej podbudowie i dobijamy je gumowym młotkiem, żeby osadziły się w podsypce.
Trzeba pamiętać o zachowaniu odpowiednich odstępów pomiędzy
poszczególnymi elementami, która wynosi minimum 3 mm. Jest to
niezwykle ważne przy czynności
końcowej. Polega ona na tym, że fugujemy szczeliny pomiędzy płytami
np. za pomocą piasku lub innych
specjalistycznych produktów przeznaczonych do tego celu. Pomimo
tego, że układanie kostki betonowej
wydaje się dość proste, to jak się okazuje wcale takie nie jest.
¡
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Jak wykonać taras
z desek kompozytowych?
MAREK SEPIOŁ – dyrektor ds. produkcji i rozwoju firmy GAMRAT WPC

Jak łączyć elementy tarasu i jak przygotować podłoże, by nie mieć problemu z jego zapadaniem czy gromadzącą się wodą? Montaż tarasu z desek kompozytowych jest prosty
i można go przeprowadzić samodzielnie lub zlecić jego wykonanie fachowcom.
Przy czym tylko dzięki dobrze wykonanej pracy taras będzie służył przez długie lata.
JAKIE PODŁOŻE?
Najczęściej stosowane rodzaje podłoża
to: betonowe i żelbetonowe, podłoże na
gruncie oraz podłoże na balkonie lub na
konstrukcji dachu odwróconego z hydroizolacją. Poniżej przedstawimy dwa
rodzaje z trzech kategorii.
W przypadku podłoża betonowego
i żelbetonowego taras montujemy na
legarach kompozytowych (podłużnych
elementach, będących podporą dla konstrukcji) przytwierdzonych do podłoża.
Legary układamy na płycie betonowej,
mocując je do niej za pomocą kołków
rozporowych lub kleju elastomerowego.
Niezależnie od rodzaju podłoża czy użytych legarów, ich rozstaw musi wynosić
maksymalnie 45 cm na początku oraz na
końcu desek. Żeby zapewnić dodatkową
stabilizację tarasu i jego odpowiednią
pracę, pierwszy rząd legarów powinien
być zagęszczony – odległości powinny
wynosić 20 cm. Maksymalna odległość
pomiędzy punktami podparcia legarów
kompozytowych wynosi 35 cm. Podłoże
musi być płaskie i stabilne, z zachowanym co najmniej 1% spadkiem od ścian
budynku na zewnątrz – takie pochylenie
tarasu wpływa na optymalny odpływ
wody z jego powierzchni.
W przypadku podłoża na gruncie taras
wykonujemy na fundamentach betonowych z konstrukcją drewnianą lub metalową, mającą większą nośność niż legar
kompozytowy. Wywiercamy w gruncie
otwory na głębokość poniżej jego przymarzania. W zależności od regionu
będzie to głębokość ok. 1,0 m – 1,2 m.
Otwory zbroimy drutem i zalewamy betonem. Powyżej gruntu w wykonanych
otworach umieszczamy tekturowe osło16
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ny dla betonu (uwzględniając grubości
legara i deski), mające wysokość planowanego tarasu. Całość należy wykonać
z 1% spadkiem tarasu i zalać betonem.
Odległości pomiędzy poszczególnymi
filarami/punktami podparcia legarów
są zależne od materiału, z którego konstrukcja będzie wykonana. Zazwyczaj
jest to ok. 1 m.

UKŁAD LEGARÓW I DYLATACJA
Legary układamy równolegle do siebie.
Możemy je ustawiać w pozycji poziomej,
co powoduje podniesienie tarasu o dodatkowe 3 cm lub w pozycji pionowej co
da dodatkowe 5 cm. Pracę wykonujemy
tak, by legary leżały na płasko, szerokimi
ryflowaniami (wgłębieniami) do góry.
Należy pamiętać, by pozostawić między
ścianą a legarem przerwę 0,5 cm. Dla
zapewnienia dobrego odpływu wody
z powierzchni pod tarasem stosujemy
przerwę 1 cm przy czołowym łączeniu le-

garów. Przerwy dylatacyjne są niezbędne
dla właściwego zachowania się elementów podczas użytkowania oraz do swobodnego odpływu wody pod deskami.

MOCOWANIE LEGARÓW DO PODŁOŻA
Legary należy trwale przymocować do
podłoża za pomocą kołków rozporowych lub kleju elastomerowego. W tym
celu wiertłem o średnicy większej niż łebek kołka przewiercamy górną część legara. Następnie przez zrobiony wiertłem
widiowym otwór o średnicy dostosowanej do wielkości kołka rozporowego, wykonujemy otwór w dolnej części legara.
Poprzez wykonane otwory przykręcamy
legar do podłoża kołkiem rozporowym.
Istnieje możliwość wykorzystania kołków do szybkiego montażu, co znacznie skraca czas przymocowania legarów. Maksymalna odległość pomiędzy
punktami mechanicznego mocowania
legarów wynosi 50 cm. Mocowanie lega-
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rów w układzie pionowym dopuszczane
jest wyłącznie na płaskich powierzchniach (do których legar przylega całą
powierzchnią). Mocujemy je za pomocą kleju elastomerowego. W przypadku
konieczności czołowego łączenia desek
lub wykonania skosów tarasu należy
pamiętać o zamontowaniu dodatkowego legara, tak aby końcówki każdej deski wspierały się na oddzielnym legarze
i były przymocowane oddzielnymi klipsami.

UKŁADANIE DESEK TARASOWYCH
Profil kompozytowy – deska tarasowa
o szerokości ok. 16 cm jest produktem
dwustronnym. Z jednej strony posiada ryfel szeroki, z drugiej wąski. Montaż może odbywać się dowolną stroną
według preferencji. Na jednej, bocznej
stronie deski tarasowej, znajduje się drukowany napis identyfikujący produkt.
Podczas montażu należy zwrócić uwagę,
aby napis zawsze znajdował się po jednej
stronie montowanego tarasu. Gwarantuje to, że deski zostaną ułożone z zachowaniem tego samego kierunku szczotkowania. Takie ułożenie minimalizuje
możliwość wystąpienia różnic odcieniowych tarasu.
MOCOWANIE DESEK
Łączenie desek z legarami odbywa się za
pomocą zestawu montażowego, w skład
którego wchodzą: wkręty do kompozytu, klipsy startowe umożliwiające przymocowanie pierwszej deski oraz klipsy
montażowe do łączenia kolejnych desek. Wkręty dołączone do zestawów są
wkrętami do legara WPC. W przypadku
zastosowania legarów drewnianych lub
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metalowych, należy we własnym zakresie
zaopatrzyć się w odpowiednie wkręty.
Krok po kroku:
1. Montaż deski rozpoczynamy od przymocowania do legarów klipsów startowych.
2. Pomiędzy deską a ścianą pozostawiamy przerwę dylatacyjną wynoszącą
min. 1  cm.
3. Po przymocowaniu klipsów startowych deskę wkładamy tak, by dokładnie została uchwycona za jej dolne
pióro przez klips startowy. Dociskamy
deskę i przykręcamy jej drugą krawędź
za pomocą klipsa montażowego. Klipsy są tak skonstruowane, że pomiędzy
kolejnymi deskami pozostaje przerwa
dylatacyjna wynosząca 0,5 cm.
4. Końce desek muszą spoczywać na oddzielnych legarach i zostać przymocowane za pomocą oddzielnych klipsów.
5. Dla uzyskania lepszego wyglądu zaleca się przed montażem obciąć po
ok. 10  mm z obu końców deski, gdyż
są one lekko zaokrąglone po szczotkowaniu.
6. Pamiętajmy, że maksymalne wysunięcie czoła deski poza legar nie może
przekraczać 5 cm wzdłuż zewnętrznej
krawędzi tarasu i że dylatacja pomiędzy boczną krawędzią deski a ścianą
jest zależna od szerokości tarasu i wynosi minimum 2  mm na 100 cm sumy
szerokości desek.
7. Montaż ostatniej deski wykonujemy,
przykręcając wkręt pod kątem przez
dolną krawędź deski do legara. W razie potrzeby możemy dociąć deski.
W tym celu należy wykorzystać ogólnodostępne, profesjonalne narzędzia
do cięcia.
dylatacja boczna
6 lub 5 mm
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oznakowanie deski
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WYKOŃCZENIE LISTWĄ KOMPOZYTOWĄ
Na rogach tarasu listwy docinamy pod
kątem 45°. Mocujemy je za pomocą
wkrętów samowiercących lub kleju elastomerowego. Stosujemy otwory eliptyczne pod wkręt aby zapewnić listwie ewentualną, minimalną pracę. Na powierzchni
czołowej deski listwę montujemy do
płaszczyzny bocznej legara. Pozostawiamy dylatację 0,2 cm pomiędzy listwą wykończeniową a czołową powierzchnią deski. Dodatkowo obniżamy listwę o 0,1  cm
od górnej powierzchni deski. Deska pod
wpływem temperatury i wilgotności wydłuża się, przez co bez zachowanej dylatacji może zerwać listwę. Na powierzchni bocznej deski listwę montujemy do
bocznej płaszczyzny deski. Pozostawiamy
dylatację 0,5 cm pomiędzy listwą wykończeniową a czołową powierzchnią legara.
Montaż desek kompozytowych nie jest
szczególnie skomplikowany i jest możliwy do wykonania przy pomocy prostych
i łatwo dostępnych narzędzi. Należy jedynie pamiętać o dwóch podstawowych
kwestiach, które są przyczyną większości błędów montażowych:
– o zachowaniu prawidłowych spadków
w celu odprowadzania wody,
– o dylatacjach zapewniających prawidłową pracę całej konstrukcji w zmiennych warunkach klimatycznych.
GŁOS PSB nr 4/2019
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OPINIE WYKONAWCÓW

ż
Fotoreporta

Na tarasie domu jednorodzinnego
w Jelczu-Laskowicach pojawił się
fotoreporter. W czasie przerwy
w pracy można pozować do zdjęć.
Od lewej: Andrzej Skocz, właściciel
AS-BUD oraz panowie: Wojciech,
Mateusz, Tomasz, Karol i Piotr.

ZANIM TARAS ZACHWYCI
UŻYTKOWNIKÓW…

PLAC BUDOWY X 16
W drugiej połowie czerwca 2019 r.
AS-BUD prowadził prace równolegle na
16 placach budowy. Jako reporter Głosu
PSB miałem okazję obejrzeć proces wykonywania dwóch tarasów na budowach
w Jelczu-Laskowicach i w Chwałowicach.
Tak jak w poprzednich fotoreportażach
z cyklu OPINIE WYKONAWCÓW,
również tym razem obiektyw mojego
Sony skierowałem na najważniejszych na
placach budowy pracowników – wykonawców budowlanych. Właśnie przygotowywali i kładli kolejne warstwy tarasu,
stosując w odpowiedniej kolejności materiały hydroizolacyjne. Bez ich ciężkiej
i wymagającej fachowej wiedzy pracy żaden inwestor nie mógłby cieszyć się pięknym przedłużeniem domowego salonu.
W Chwałowicach pracownicy AS-BUD
układali na tarasie kolejną warstwę. Dowiedziałem się, że cały taras w sumie
składać się będzie z warstwy podkładowej „sczepnej” (do posadzki betonowej),
uszczelniania naroży taśmą, siatki zatopionej w hydroizolacji i głównej warstwy

Chyba trudno byłoby znaleźć w Jelczu-Laskowicach, a nawet w całym powiecie oławskim, kogoś, kto nie zetknął się z nazwą AS-BUD. A już na pewno nie
spotkalibyśmy nikogo takiego wśród ludzi związanych z branżą budowlaną.
Od razu wyjaśnię, że kryje się za nią firma, ale tak naprawdę wcale nie kryje,
bo pełne brzmienie zawiera imię i nazwisko właściciela: AS-BUD Andrzej
Skocz. A maile można adresować: biuro@as-budowlany.com.
AS BUDOWLANY W PIGUŁCE
Firma AS-BUD powstała w 2007 r., ale
jej właściciel z budownictwem związany
był wcześniej. Remontował i wykańczał
wnętrza od niemal 20 lat. Z roku na rok
rozwijał swój interes, inwestował. Z czasem zatrudnił fachowców, którzy pomogli mu w stworzeniu firmy budowlanej
wyróżniającej się profesjonalizmem i jakością.
Obecnie firma podzielona jest na dwie
brygady tynkarskie, brygadę murarzy
i wykonawców ociepleń oraz elewacji.
Zatrudnia też pracowników w dziale logistyki, kierowców i inżynierów.
AS-BUD oferuje kompleksowe realizacje, od fundamentów do gotowego
budynku. Firma buduje oraz remontuje, zarówno budynki mieszkalne jak
i obiekty przemysłowe oraz usługowe.
Doradza swoim klientom w kwestiach
technicznych oraz pomaga im w zakre-
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sie przepływu dokumentacji budowlanej i przy uzgodnieniach formalno-prawnych. Pełny wachlarz ofertowy
obejmuje: murowanie, instalacje elektryczne i hydrauliczne, tynki gipsowe, docieplenia, wykonywanie glazury
i wylewanie różnych posadzek, zabudowy g-k. Promień działania firmy wyznaczają granice województwa dolnośląskiego. Najczęściej prowadzi prace
budowlane i remontowe we Wrocławiu.
Na www.as-budowlany.com w zakładce
Realizacje znajdziemy też adresy obiektów wzniesionych przez AS-BUD w Oławie, Jelczu-Laskowicach, Kamieńcu
Wrocławskim, Bielanach Wrocławskich,
Minkowicach Oławskich, Chrząstawie,
Kątach Wrocławskich, Nadolicach Wielkich, Sobocisku, Namysłowie. To nie jest
pełna lista. Trzeba też pamiętać, że w niejednej z wymienionych miejscowości
AS-BUD pracował na kilku, a nawet
więcej placach budów.

Prace na tarasie przed położeniem ostatniej
warstwy hydroizolacji.

Taras domu w Chwałowicach. W tle zamieszkałe już budynki wybudowane również przez
AS-BUD.

OPINIE WYKONAWCÓW
zabezpieczającej. Trzy dni później w Jelczu-Laskowicach kładziono na tarasie
tzw. lizak, czyli warstwę wykończeniową
hydroizolacji.
Andrzej Skocz twierdzi, że na dziesięciu
klientów inwestujących we własny dom
rodzinny dziewięciu chce mieć w nim
taras. Po połowie – na piętrze i na ziemi. AS-BUD zaleca na tarasy ziemne
nie płytki ceramiczne, lecz betonowe
albo kostkę brukową. Ale oczywiście
przyjmuje także zlecenia na budowę tarasów i balkonów z innych materiałów.
Największy taras, jaki firma z Jelcza-Laskowice zbudowała, miał powierzchnię
około 450 m2. To był łącznik spacerowy
między blokami we Wrocławiu.
Kiedy pytam o inne aktualne realizacje
tarasów, dowiaduję się, że AS-BUD jest
w trakcie odbiorów całego osiedla domków jednorodzinnych o podwyższonym standardzie wykonania w Siechnicach koło Wrocławia (w każdym z 24
domów taras ogrodowy i po dwa balkonowe). Poza tym firma postawiła już
w tym roku 6 domów z tarasami od podstaw. W 2020 r. planuje kompleksową budowę osiedla domów jednorodzinnych
w Chwałowicach.

TYLKO Z INWESTORAMI
Andrzej Skocz przyjmuje zlecenia tylko
bezpośrednio od inwestorów. Jako podwykonawca nie występuje. Nie szuka
klientów poprzez Internet. Nie obkleja
pojazdów swojej firmy autoreklamami.
Pozyskuje kontrahentów głównie dzięki poleceniom tych, którzy przekonali
się o solidności AS-BUD. W ostatnich
latach każdy sezon budowlany zamyka
około 50 realizacjami, zapewniając ciągłą
pracę swoim ekipom. Niektóre ze składanych obecnie przez inwestorów zamówień będą realizowane w 2021 r.
Załoga firmy jest doświadczona i stała. Kilkanaście osób pracuje powyżej
8  lat. Jeden pracownik od kiedy powstał
AS-BUD. Kompleksowe wykonawstwo

powoduje, że firma korzysta obecnie
z podwykonawców – hydraulików, elektryków, dekarzy oraz posadzkarzy.

GOŚCIE GOLD SORRENTO
Obiad przed moim powrotem do Warszawy jemy w Jelczu-Laskowicach.
Andrzej Skocz zaprosił mnie do sympatycznego lokalu Gold Sorrento. Niemal
wszystkie miejsca zajęte. Przy stolikach
obok nas międzynarodowe towarzystwo.
Pytam skąd tylu zagranicznych gości?
Padają nazwy: Toyota, Autoliv, Faurecia,
Italmetal, EPP, Simoldes, Elica.
Produkcja w Jelczańskich Zakładach Samochodowych zgasła ponad 10 lat temu,
ale branża motoryzacyjna odrodziła się
i trzyma się mocno. W mieście i w okolicy powstają silniki i fotele samochodowe,
elementy bezpieczeństwa w samochodach, części metalowe. W firmach reprezentujących inne branże wytwarza się
urządzenia i elementy z tworzyw sztucznych m.in. do sprzętu AGD, opakowania
dla przemysłu medycznego.
Dołącza do nas Marcin Termena,
dyrektor handlowy w firmie Z.R. Termena, w której AS-BUD zaopatruje
się niemal we wszystkie niezbędne
materiały budowlane. Dowiaduję się,
że moi rozmówcy mają szczęście. Działają w dobrym otoczeniu, ludzi gospodarnych, odnoszących sukcesy. Miasto
i gmina Jelcz-Laskowice leżą w podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Energia mieszkańców
i włodarzy pozwala na ogólny rozwój lokalnego rynku, z czego firmy budowlane
i zaopatrujący je kupcy potrafią korzystać.
Z danych zawartych w wikipedii wynotowuję, że Jelcz-Laskowice liczył w połowie 2017 r. niemal 16 tys. mieszkańców.
Obok wymienionych wyżej firm – w tym
takich, które zatrudniają nawet do tysiąca pracowników – w mieście zarejestrowanych było ponad 1200 prywatnych
podmiotów gospodarczych.

Firma Zaopatrzenie Rolnictwa Andrzej Termena – taka jest pełna nazwa
Z.R. Termena – powstała w 1989 r. W 2005 r. przystąpiła do Grupy PSB. Obecnie
prowadzi 2 sklepy PSB Mrówka (od maja 2008 r. w Jelczu-Laskowicach, 2  tys.  m2
i od kwietnia 2018 r. w Gajkowie, 3,5  tys.  m2) oraz 2 składy materiałów zaopatrzenia rolnictwa i z materiałami budowlanymi (w Minkowicach Oławskich i w Starym Śleszowie). Zatrudnia 100 osób. Około 2/3 materiałów dla budownictwa oraz
domu i ogrodu oferowanych przez Z.R. Termena firma kupuje poprzez centralę
Grupy PSB.

www.glospsb.pl

Place budowy w Chwałowicach zaopatruje
w materiały budowlane sklep PSB Mrówka
w Jelczu-Laskowicach. Rozmawiają Andrzej
Skocz i Zbigniew Kuc, brygadzista w AS-BUD

Formowanie ostatniej gładkiej warstwy hydroizolacji na tarasie domu w Jelczu-Laskowicach.

AS-BUD, pokój inżynierów. Od lewej panowie
Adam i Tomasz oraz Andrzej Skocz, właściciel
firmy.

Marcin Termena i Andrzej Skocz w sklepie PSB
Mrówka w Jelczu-Laskowicach.

Mirosław Ziach
GŁOS PSB nr 4/2019
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REKLAMY

PŁYTA DOSTOSOWANA DO WYSOKICH WYMOGÓW W BUDOWNICTWIE DREWNIANYM

fermacell

Perfekcyjna
sucha zabudowa
Konstrukcje prefabrykowane i szkieletowe to
zdecydowanie najlepiej rozwijające się gałęzie budownictwa energooszczędnego, opierające się w głównej mierze na systemach
suchej zabudowy. Dotyczy to zarówno
budownictwa jednorodzinnego, jak i wielorodzinnego, a w ostatnim czasie także budynków publicznych.
Osiągnięcie wysokiej izolacyjności cieplnej
ścian związane jest z grubością zastosowanej izolacji i dokładnością wykonania oraz
materiałami użytymi do budowy samych
przegród. Szczególne znaczenie ma to w
przypadku ścian jednowarstwowych. Wykonanie ich z materiałów ciepłochronnych
pozwala na zastosowanie cieńszej warstwy,
bądź nawet z rezygnacji z warstw ocieplenia.

WWW.FERMACELL.PL
© 2019 James Hardie Europe GmbH. TM i ® są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami towarowymi James Hardie Technology Limited i James Hardie Europe GmbH.

SKLEJKA NIEZAPALNA
Sklejka niezapalna wykonana jest z drewna liściastego. Efekt
niezapalności i podniesienie własności palno-dymowych
uzyskuje się w wyniku ciśnieniowej impregnacji środkiem
uniepalniającym. Sklejki niezapalne posiadają certyfikaty stanowiące o klasie niezapalności. Dostępne są w szerokiej gamie grubości, w zależności od przeznaczenia. Zastosowanie
sklejki niezapalnej, jako substytutu elementów drewnianych
lub łatwopalnych znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa
pożarowego obiektu.
PARAMETRY SKLEJKI NIEZAPLANEJ
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Marka

Sklejka-Eko

Materiał wykonania

drewno liściaste

Kolor

surowe drewno

Typ sklejki

wodoodporna

Klej

fenolowy

Format (mm)

2500  x 1250

Grubość sklejki (mm)

12, 15, 18, 21, 24

Klasa

B-S1,d0 (budownictwo: ściany i sufity)
– klasa niepalności

Ciężar właściwy (kg/)

700–750

www.sklejkaeko.pl

TECHNOLOGIE I PRODUKTY

SUCHO I SZCZELNIE OD PODSTAW
– HYDROIZOLACJA TURBOTEC 2K+ marki BOSTIK
Woda to nie tylko źródło życia, ale w aspekcie budownictwa również przyczyna wielu
problemów, którym należy stawić czoło. Prawidłowe uszczelnienie części podziemnych
budynku to gwarancja trwałości konstrukcji i spokoju na wiele lat. Do skutecznej ochrony przed wilgocią niezbędne jest zarówno staranne wykonawstwo, jak i dobór właściwych
produktów hydroizolacyjnych.
ZAGROŻENIE DLA PRZEGRÓD
BUDOWLANYCH
Odziaływanie wilgoci na budynek może
zachodzić na wielu płaszczyznach. Dach
to element konstrukcji, który ma za zadanie zabezpieczyć obiekt przed opada-

www.glospsb.pl

mi deszczu i śniegu. Odpowiednia izolacja i zabezpieczenia połaci dachowej
oraz efektywny system odprowadzania
wody opadowej jest jednym z gwarantów
suchego i komfortowego wnętrza. Woda
opadowa dostaje się do ziemi i wraz

z wodą gruntową działa na podziemne
części budynków. Fundamenty są podstawą budynku i konieczne jest ich zabezpieczenie przed działaniem wilgoci,
która może tutaj powodować nie tylko
nieestetyczne zacieki, ale również dzia-
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TECHNOLOGIE I PRODUKTY
USZCZELNIENIE ŚCIANA-POSADZKA

uszczelnienie hybrydowe TURBOTEC 2K+
styropian XPS przyklejony na DICKBESCHICHTUNG 2K+
wyoblenie z masy SPERRMÖRTEL z dodatkiem HAFTEMULSION-KONZENTRAT
uszczelnienie mineralne K11 SCHLÄMME GRAU
mur

DOSZCZELNIENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ OD ZEWNĄTRZ

uszczelnienie hybrydowe TURBOTEC 2K+
styropian XPS przyklejony na DICKBESCHICHTUNG 2K+
wyoblenie z masy SPERRMÖRTEL z dodatkiem HAFTEMULSION-KONZENTRAT
uszczelnienie mineralne K11 SCHLÄMME GRAU
mur
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łać na osłabienie elementów nośnych
budynku i prowadzić do osłabienia całej
konstrukcji. Efektem tego w najgorszym
wypadku może być wyłączenie obiektu
z użytkowania.
Zagrożenie dla przegród budowlanych
stanowi nie tylko sama woda, ale również
związki, które są w niej rozpuszczone,
takie jak: związki organiczne pochodzące z procesów gnilnych, zachodzących
w glebie oraz różnego rodzaju sole pochodzące np. z produktów służących do
nawożenia roślin oraz zawartych w glebie minerałów. Sole wytrącają się w strefie odparowania i z uwagi na higroskopijność ponownie rozpuszczają się np.
przez wilgoć kondensacyjną. Krystalizacji soli towarzyszy zwiększenie objętości,
co skutkuje rozsadzaniem materiałów
budowlanych.
Rozpatrując problem wilgoci należy również pamiętać o destrukcyjnym wpływie
różnic temperatur i przechodzenia ich
przez punkt 0°C. Proces zamarzania
i odmarzania również nie pozostaje bez
wpływu na cegły, tynki, powłoki malarskie i tynkarskie, doprowadzając do ich
kruszenia.
Zabezpieczając element budynku przed
wpływem wody zawartej w gruncie, należy pamiętać, że często same wykonanie
powłoki hydroizolacyjnej jest niewystarczającym zabiegiem. Niekiedy konieczne
jest wykonanie opaski odwadniającej
wokół fundamentu lub nawet reprofilacji
terenu wraz z wymianą gruntu nieprzepuszczalnego na przesiąkliwy.
Projekt adaptacyjny dla każdego nowego
obiektu budowlanego powinien zawierać
dokładną analizę gruntu wraz z zaleceniami dotyczącymi wykonania odpowiedniej bariery przeciwwodnej.

HYDROIZOLACJI PODZIEMNYCH
CZĘŚCI BUDYNKÓW
Dostępne dziś na rynku produkty chemii
budowlanej są w stanie zapewnić 100%
zabezpieczenie przed wpływem wody.
Jednocześnie dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii łączą one w sobie unikatowe właściwości, pozwalające
na pracę w każdych warunkach oraz zapewniające łatwą i szybką aplikację.
Idealnym rozwiązaniem do hydroizolacji podziemnych części budynków
jest dwuskładnikowy produkt Turbotec  2K+ marki Bostik. Produkt ten,
jak hybryda łączy w sobie najlepsze
właściwości produktów bitumicznych

TECHNOLOGIE I PRODUKTY
JAK PRAWIDŁO PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE I PRODUKT TURBOTEC 2K+ DO APLIKACJI?
Tomasz Mazurkiewicz – menedżer ds. produktu firmy BOSTIK
Przed przystąpieniem do aplikacji Turboteca 2K+ należy
upewnić się, że podłoże przygotowane jest zgodnie ze sztuką
budowlaną. Powierzchnia, na którą będziemy nakładać produkt, musi być chłonna, mocna, stabilna, wypoziomowana
i nośna. Wszelkie nierówności, takie jak: grube pory, gniazda
żwirowe, kruche spoiny, otwarte pęknięcia itp. powinny zostać wypełnione zaprawą, np. Sperrmörtel. Podłoża chłonne
przed aplikacją muszą być wilgotne w dotyku. Do ich zagruntowania zalecamy środek Ardagrip Classic lub Haftemulsion-Konzentrat (rozcieńczone z wodą). Przed nałożeniem
pierwszej warstwy masy hydroizolacyjnej należy odczekać,
aż powłoka środka gruntującego zostanie wchłonięta. Należy
również pamiętać o przygotowaniu wyobleń oraz obrobieniu
krawędzi za pomocą zaprawy Sperrmörtel.
Aby przygotować zaprawę hydroizolacyjną Turbotec 2K+
musimy nałożyć do czystego wiadra składnik płynny i krótko przemieszać. Następnie dodajemy komponent proszkowy
w stosunku 1,5:1 (proszek:płyn) i mieszamy przy pomocy
mieszadła wolnoobrotowego przez co najmniej 2 minuty –

do uzyskania jednorodnej masy. Pozostawiamy na 1 minutę
w celu aktywacji wszystkich składników zaprawy, a następnie
ponownie mieszamy.
Uzyskaną masę uszczelniającą nakładamy za pomocą
szpachli, ławkowca, kielni lub maszyny natryskującej.
W przypadku murów wykonanych z lekkiej cegły, bloczków
betonowych lub z gładkich podłoży betonowych (szalunki)
należy najpierw wykonać szorstkowanie powierzchni.
Uszczelnienie powinno zostać równomiernie nałożone
w dwóch etapach, aby zapewnić pełne pokrycie powierzchni. Warstwy muszą uzyskać minimalną grubość w każdym
punkcie. Należy pozostawić je do wyschnięcia na co najmniej
2 godziny każdą, choć czas ten może się różnić w zależności
od warunków klimatycznych. Pamiętajmy również, że maksymalna grubość warstwy w jednej aplikacji nie powinna
przekraczać 8 mm.
Hydroizolacja staje się odporna na deszcz już po około
120  minutach, natomiast całkowitą gotowość do obciążenia
wodą pod ciśnieniem uzyskuje po około 16 godzinach.
klejami i farbami, co świetnie sprawdzi
się w strefie cokołowej budynku przy
wykańczaniu powierzchni. Ponieważ
nie zawiera bitumu i rozpuszczalników
może być stosowany również wewnątrz
pomieszczeń jako izolacja pozioma

grubowarstwowych i przepuszczalnych
dyfuzyjnie szlamów izolacyjnych. Jako
izolacja grubowarstwowa wykazuje wysoką odporność mechaniczną na uszkodzenia. Posiada bardzo dobrą przyczepność do starych powłok bitumicznych,
dzięki czemu świetnie sprawdza się przy
renowacjach tego typu podłoży i to bez
konieczności ich wcześniejszego usu-

wania. Dzięki polimerom zawartym
w dyspersji Turbotec 2K+ jest odporny
na deszcz już po 2 godzinach, a pełne
obciążenie uzyskuje już po 16 godzinach od aplikacji (w zależności od warunków). Może być nakładany w jednym cyklu roboczym na grubość 8 mm.
Ponieważ nie zawiera bitumów można go pokrywać tynkami mineralnymi,

pod płytkami ceramicznymi, czy jako
bariera przeciwwilgociowa pod jastrychem. Turbotec 2K+ pozostaje trwale elastyczny, dzięki czemu może być
użyty także do izolacji na balkonach i tarasach.

www.bostik.pl
www.glospsb.pl
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ZRÓB SOBIE PRZERWĘ

– TWÓJ WAŁEK BĘDZIE
NA CIEBIE CZEKAŁ!
Uchwyt do zawieszenia

Elastyczna
pokrywka

Zamykany otwór
2-komponentowy korpus

Pojemnik ochronny na wałek – ROTA Box umożliwia
czyste i bezpieczne przechowywanie używanych wałków nawet przez 3 miesiące.
Zalety:
 wysokiej jakości, ekstremalnie wytrzymała konstrukcja,
 z pokrywką i praktycznym uchwytem do zawieszenia,
 zabezpiecza wałek przed wyschnięciem, umożliwiając kontynuowanie pracy od zaraz,
 solidne wykonanie – długa żywotność.

vivento.pl

Świetna
stabilność

„Okienko”

NEW

Pojemnik ROTA Box nadaje się do każdego rodzaju standardowych wałków, o maksymalnej szerokości 25  cm i średnicy
rdzenia 110 mm.

www.rkmp.de/pl

NIETYPOWE ROZWIĄZANIA
OŚCIEŻNIC I DRZWI SKOŚNYCH

Remonty, zmiany w projektach niejednokrotnie wiążą się z problemami i z dopasowaniem do wizji inwestora, architekta. Na szczęście na rynku dostępnych jest
coraz więcej produktów i rozwiązań, ułatwiających remont lokali budowanych
„na oko” – w czasach, kiedy normy były kwestią umowną. Poniżej prezentuje dwa
nietypowe rozwiązania.
ZABUDOWA OŚCIEŻNICY
STALOWEJ ZOS
Dzięki Zabudowie Ościeżnicy Stalowej
ZOS nie ma potrzeby demontażu starej,
stalowej ościeżnicy, głęboko zatopionej
w ścianie działowej, wystarczy tylko ją
zabudować. Zabudowa Ościeżnicy Stalowej ZOS daje gwarancję doskonałego
efektu w ciągu zaledwie jednej godziny.
Z ZOS-em bez problemu można zmie-
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nić kierunek otwierania drzwi, miejsce
ich osadzenia, a nawet – dzięki specjalnej
konstrukcji – zamontować stare skrzydło.
Dzięki opatentowanej technologii światło
przejścia zmniejszy się zaledwie o 3 cm,
uwzględniając krzywiznę starej stalowej
ościeżnicy do 6 mm. Gdy odchylenia są
jeszcze większe, w Vivento zostaną dopasowane ZOS-em do wymaganych potrzeb. Koniec z kurzem kutego betonu.

DRZWI SKOŚNE
Skosy to bolączka meblarzy, płytkarzy,
hydraulików, elektryków… można śmiało powiedzieć, że większości fachowców,
pracujących w branży budowlanej. A
jednak drzwi skośne często są jedynym
rozwiązaniem, zapewniającym wygodne
przejście we wnętrzach ze skosami.

Na rynku dostępnych jest wiele drzwi
skośnych o konstrukcji płytowej, ale na
dynamicznym rynku są one wypierane
przez drzwi ramowe. Dlatego w Vivento zostały opracowane skośne drzwi
ramowe. Zaawansowana konstrukcja
pozwala cieszyć się wszystkimi zaletami drzwi ramowych, z łatwością wpasowując się w stylistykę zamontowanej
stolarki. W Vivento każde drzwi mogą
stać się skośnymi, dla większej wygody
i estetyki wnętrza.

TECHNOLOGIE I PRODUKTY

GŁADŹ POLIMEROWA I KLEJ
Z FUNKCJĄ HYDROIZOLACJI
– NOWOŚCI ATLAS

MOŻESZ WIĘCEJ

GŁADŹ DO APLIKACJI WAŁKIEM – ATLAS GTA
ATLAS GTA Super Biała Gładź Polimerowa to nowa gładź do aplikacji
wałkiem. Właściwości produktu gwarantują bezpieczeństwo i wygodę stosowania oraz idealny efekt końcowy.
Dzięki GTA możesz pracować naprawdę
szybko.
Aplikacja wałkiem to:
 skrócenie czasu trwania prac: istotne
szczególnie przy dużych metrażach,
 podniesienie komfortu pracy: nakładanie prosto z owalnego wiadra
bez schylania się, nakładanie na sufity,
masa trzyma się narzędzi i nie chlapie,

 świetny efekt końcowy: po wygładzeniu szpachlą wymagający jedynie minimalnej obróbki,
 łatwość wykonania: metoda nie
wymaga doświadczenia i obycia się
z narzędziem.

Ponadto masa pozwala na:
 Bezpyłowe wygładzanie na mokro.
ATLAS GTA można poddawać obróbce na mokro (bezpyłowej), co
eliminuje etap pracy związany z powstawaniem pyłu. Jest to szczególnie
istotne, gdy warstwę finiszową planujemy nakładać w urządzonym już
mieszkaniu.
 Technologię pracy „mokre na
mokre”. Drugą warstwę gładzi
ATLAS GTA można nakładać już po
2 godzinach (czas ten zależy od temperatury i wilgotności) od nałożenia
pierwszej. Może to skrócić czas trwania prac o 50%.

PLUS S2 HYDRO – KLEJ WYSOKOODKSZTAŁCALNY
Z FUNKCJĄ HYDROIZOLACJI C2TE S2
Plus S2 Hydro to 1 produkt, 2 funkcje, 3 technologie.
Jedyny na rynku klej klasy S2 z funkcją hydroizolacji. Innowacyjna receptura oparta
na trzech technologiach:
 polimerowej gwarantującej doskonałą przyczepność do każdego rodzaju podłoża,
wszystkich rodzajów i formatów okładzin nawet powyżej 5 m²,
 podwójnych włókien, która maksymalnie redukuje naprężenia i mikropęknięcia,
 wypełniaczy elastomerowych dzięki, której zwiększamy wydajność produktu.
PARAMETRY PLUS S2 HYDRO
Na ściany i podłogi

tak

Na zewnątrz i do wewnątrz

tak

Grubość warstwy

2–10 mm

Korygowalność

ok. 10 min.

Wejście na posadzkę

po 24 h

Czas otwarty pracy

do 30 min.

www.atlas.com.pl
www.glospsb.pl
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PROFESJONALNE PRODUKTY
RUBI DLA GLAZURNIKÓW
Taras, balkon i loggia to często przedłużenie salonu, do ich wykończenia
często używane są płytki ceramiczne
zarówno o wysokich walorach estetycznych, jak i odporne na uszkodzenia
fizyczne i warunki atmosferyczne. Bardzo często jest to twardy i gruby gres,
który wymaga użycia przez wykonawcę odpowiedniego sprzętu. Naprzeciw
takim wymaganiom wychodzi bogata
oferta profesjonalnych produktów dla
glazurników hiszpańskiej firmy RUBI.

cięcie najtwardszych gresów. Ogromnym
atutem tej przecinarki są prowadnice
o średnicy 30 mm. Mechanizm łamacza
umożliwia pracę jedną ręką, ułatwiając
blokowanie i odblokowywanie stopy
łamacza za pomocą zapadki i systemu
spustowego. Nowością jest również zastosowanie plastikowej nakładki na stopkę łamacza, zapobiegającej uszkodzeniu
lub zabrudzeniu jasnych lub łatwych do
zarysowania powierzchni np. białej po-

Przecinarki ręczne serii TZ to cał-

kowicie nowe działo inżynierów Rubi
w dziedzinie przecinarek z nigdy wcześniej niespotykaną mocą łamacza –
1500  kG. Przecinarka ta dzięki temu idealnie nadaje się do cięcia najtwardszych
materiałów o grubości do 20 mm. Połączenie nowoczesnych materiałów oraz
innowacyjnego projektu czyni model TZ
najbardziej zaawansowaną przecinarkę

lerowanej porcelany. W przypadku tej
przecinarki do wybory mamy trzy modele: 710, 1020 oraz najdłuższy 1250.

Przecinarki ręczne z serii TP-S

w wersji profesjonalnej przecinarki jednoprowadnicowej – TP-S. Pojedyncza
odporna na zużycie prowadnica zapewnia niespotykaną trwałość narzędzia.
ręczną dostępną na rynku. Dzięki opatentowanemu projektowi nowej głowicy
tnącej oraz zastosowaniu łożysk tocznych gwarantowane jest idealnie gładkie i dokładne nacinanie. Dostępne są 4
różne wersje długości modelu TZ: 850,
1020, 1300 oraz 1550.

Przecinarki ręczne serii TX-MAX
to nowość w gamie przecinarek profesjonalnych RUBI. Jest ona przeznaczona
do intensywnego cięcia wszystkich rodzajów płytek ceramicznych. Duża siła
łamacza do 1200 kG pozwala przecinarkom TX-MAX również na doskonałe

Ergonomiczna rączka z łamaczem o sile
nacisku do 1000  kG pozwala na szybkie cięcie i łamanie płytek o grubości
5–20  mm. Przecinarka TP-S jest niezwykle łatwa w obsłudze, bardzo trwała
i równocześnie stosunkowo lekka. W serii TP-S występują cztery modele: 66, 75,
102 oraz najdłuższa 125.

www.rubi.com
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Przecinarki ręczne z serii HIT-N

to prosty lecz niezwykle wydajny model,
który dzięki głowicy przesuwnej na łożyskach tocznych jest wytrzymałym i precyzyjnym narzędziem do wymagających

prac z płytkami ceramicznymi dużego
formatu. Mechanizm łamacza o sile do
800 kG wyposażony jest w rewolucyjny
system RUBI MAGNET, który umożliwia
blokowanie i odblokowywanie stopki łamacza, tak aby naciąć i rozdzielić płytkę
tylko jedną ręką. Przecinarka HIT-N występuje w dwóch modelach: 850 i 1200.
Pozostałe produkty RUBI przeznaczone do prac przy wykończaniu tarasów
i balkonów to: – przecinarki elektryczne
do cięcia wszelkich materiałów ceramicznych oraz kamieni naturalnych, granitów,
marmurów oraz do cięć łamanych, pod
kątem 45 stopni, czy w środku materiału:
 tarcze diamentowe do cięcia na sucho
lub na mokro,
 koronki diamentowe do wiercenia
na sucho przy użyciu szlifierki oraz na
mokro przy użyciu wiertarki,
 mieszarki elektryczne z zasilaniem
sieciowym lub akumulatorowym, systemy poziomowania płytek, którego
głównym zadaniem jest zapewnienie
idealnie równej powierzchni i jednocześnie skrócenie czasu układania,
 akcesoria i narzędzia ręczne do
układania płytek – pace, kielnie, pace
gumowe do fugowania, zacieraczki,
szpachelki oraz skrobaki.

TECHNOLOGIE I PRODUKTY

MODNE I MOCNE DRZWI WEWNĘTRZNE
DREWNIANE DRZWI WEWNĘTRZNE CONCEPTO DESIGNLINE
Drzwi wewnętrzne o powierzchni przypominającej
strukturę lnu oraz w modnym kolorze taupe – między
innymi takie propozycje zawiera nowa seria drewnianych drzwi wewnętrznych firmy Hörmann. Concepto
DesignLine składa się z wielu rozmaitych wzorów, które dobrze podkreślą nowoczesny charakter wnętrza.

Dzięki temu długo zachowują piękny wygląd. Na ultramatowej
powierzchni – dzięki jej specjalnym właściwościom – nie pozostają nawet ślady odcisków palców. Niemal tak samo dużą
odpornością jak powierzchnia Duradecor, charakteryzuje się
błyszcząca powierzchnia Gloss z powłoką z utwardzonego
szkła akrylowego.

KONCEPCJA 4 x 4
W ramach koncepcji 4 x 4 do wyboru są cztery różne rodzaje powierzchni i cztery różne kolory, które można dowolnie
łączyć.
To pozwala na zaaranżowanie i wykończenie wnętrza domu
zgodnie z indywidualnym stylem. Powierzchnia ultramatowa,
błyszcząca, strukturalna czy o wzorze lnu w połączeniu z kolorami: białym, antracytowym, szarym lub taupe dadzą odmienny
efekt estetyczny. Elegancko zaprezentuje się wnętrze z wszystkimi drzwiami w jednakowym wzornictwie, intrygująco – gdy
zdecydujemy się na zestawienie różnych powierzchni i kolorów.
WIĘCEJ ŚWIATŁA W POKOJACH
Jeszcze ciekawszy efekt możemy osiągnąć łącząc drewniane drzwi z serii Concepto DesignLine ze szklanymi drzwiami o identycznym wyglądzie. Szklana tafla drzwi może mieć
strukturę łupka lub lnu i może bardzo dobrze komponować
się z drewnianymi drzwiami wewnętrznymi w tym samym pomieszczeniu.
DURADECOR – DRZWI WYJĄTKOWO TRWAŁE
Wszystkie cztery rodzaje wykończenia drewnianych drzwi wewnętrznych z serii Concepto DesignLine charakteryzuje duża
trwałość i wytrzymałość. Te z powłoką ultramatową, w strukturze łupka czy lnu oferowane są z wyjątkowo odporną na
uderzenia, ścieranie i zarysowania powierzchnią Duradecor.

www.glospsb.pl

Drewniane drzwi wewnętrzne DesignLine Concepto z powierzchnią o wzorze lnu oferowane są w kolorze: białym,
szarym, antracytowym i taupe.

www.hormann.pl
GŁOS PSB nr 4/2019
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JAK PRZYGOTOWAĆ ŚCIANĘ
POD NAKŁADANIE GŁADZI?
Nakładanie gładzi na powierzchniach
ścian i sufitów to zwykle jedna z ostatnich, a jednocześnie jedna z ważniejszych operacji, wykonywanych często
wewnątrz pomieszczeń przed ich malowaniem. Od jakości wykonania tej
operacji często zależy uzyskany efekt
końcowy.
Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów
gładzi. Najczęściej spotykane i stosowane są gładzie gipsowe i polimerowe.
Tradycyjne, znane i stosowane od wielu
lat gładzie gipsowe, służą zwykle do nakładania ręcznego. Nowoczesne gładzie
polimerowe stosowane są natomiast
najczęściej do prac wielkopowierzchniowych i nakładania agregatami.
Technologia wykonywania gładzi wymaga od wykonawcy odpowiedniej wiedzy, umiejętności i wprawy. Nie można
zapominać, że jednym z podstawowych
elementów decydujących o końcowym
sukcesie jest odpowiednie przygotowania podłoża. W szczególności, ważne jest
zastosowanie odpowiednich gruntów.
Właściwe, zgodne z technologią zagruntowanie podłoża ułatwia potem pracę
gładziami, ogranicza problemy wykonawcze oraz zapobiega tym związanym
z późniejszą eksploatacją. Producenci,
którzy mają w swojej ofercie szpachle
i gładzie oferują zazwyczaj także odpowiednie do nich grunty.
STABILL to marka produktowa obejmująca szeroką gamę profesjonalnych
wyrobów gipsowych, szpachli oraz gładzi
wytwarzanych przez Zakład Surowców
Chemicznych i Mineralnych „PIOTROWICE II”. W ofercie firmy pojawił się
niedawno nowy grunt STABILL Grunt
PP-80. Jest to uniwersalny i wydajny
grunt o bardzo szerokim zastosowaniu:
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 wzmacnia podłoże,
 poprawia przyczepność nakładanego
produktu,
 wyrównuje chłonność podłoża,
 niweluje niekorzystne działanie ewentualnego zapylenia ścian.
Grunt uniwersalny STABILL PP-80
można stosować pod gładzie gipsowe
i polimerowe – szczególnie zalecane:
gładź tynkowa STABILL PG-41 oraz
gładź polimerowa STABILL UNIKAT,
ale także pod posadzki, kleje do okładzin, tynki mineralne i farby dyspersyjne
na większości spotykanych w budownictwie podłoży takich jak: tynki gipsowe
i cementowo-wapienne, płyty z karton-gipsu, bloczki gipsowe, beton i inne
podłoża mineralne.
Oprócz ograniczenia i wyrównania
chłonności podłoża, grunt zwiąże znajdujący się na ścianie pył i wzmocni
wierzchnią warstwę materiału, na który
nakładamy gładź. Po zastosowaniu gruntu, gładź będzie wiązała nieco dłużej, ale
za to w sposób jednakowy na całej obrabianej powierzchni i w całym przekroju.
Praca nie będzie wymagała pośpiechu,
a nałożona gładź da się wykończyć bez
konieczności mocnego szlifowania.
Dzięki zastosowaniu specjalnej dyspersji
polimerowej o wąskim rozkładzie wielkości cząstek Grunt PP-80 nie tworzy na
ścianie tzw. „filmu”, polepsza przyczepność i ułatwia obróbkę gładzi. Co ważne,
po zastosowaniu gruntu STABILL PP-80,
ściana nadal „oddycha” co pozwala czuć
się w pomieszczeniach komfortowo.
W przypadku wykonywania gładzi, zalecane jest zastosowanie gruntu PP-80
także w celu gruntowania międzywarstwowego. Druga, cienka warstwa gładzi nakładana jest zwykle na wyschniętą i często zapyloną pierwszą warstwę.
W efekcie bardzo szybko przesycha,
słabo przylega i często nie uzyskuje
wymaganej wytrzymałości. Konsekwencją może być odchodzenie drugiej
warstwy gładzi od podłoża w trakcie
późniejszego malowania (zwijanie się
gładzi za wałkiem). Brak gruntowania
międzywarstwowego to jeden z naj-

częściej występujących błędów, w przypadku robót realizowanych przez
mniej doświadczonych wykonawców.
Zastosowanie gruntu PP-80 pozwala
uniknąć tego problemu.
Grunt można w zależności od potrzeb
i chłonności podłoża rozcieńczać wodą.
Jest on bezpieczny w stosowaniu i może
być przechowywany w fabrycznie zamkniętych pojemnikach przez 12 miesięcy od daty produkcji.

www.stabill.pl
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WKRĘTARKA UDAROWA
TRYTON 20V
Wiertarko-wkrętarka TJV20, oprócz
typowych dla tego rodzaju narzędzia prac – wkręcania oraz wiercenia
w drewnie oraz metalu, pozwala wykonywać otwory metodą udarową. Zastosowana przekładania generuje udar,
który po zastosowaniu odpowiedniego
wiertła kruszy mur czy też cegły.
Konstrukcja i parametry techniczne udarowej wiertarko-wkrętarki TJV20 czynią
z niej wszechstronne narzędzie łączące
w sobie cechy typowe dla wkrętarek oraz
wiertarek z udarem mechanicznym. Wyboru trybu pracy dokonujemy za pomocą pierścienia. W przypadku wiercenia
w murze ustawiamy go tak, aby strzałka
wskazywała symbol młotka. Jeśli chcemy
wiercić w drewnie, stali adekwatnie ustawiamy znaczek wiertła.
Należy zwrócić również uwagę na to,
że udarowa wkrętarka Tryton ma aż 22
pozycje sprzęgła, czyli z dużą precyzją
dostosujemy moment obrotowy do potrzeb. Maszyna ma także inny uchwyt
wiertarski, niż ten zastosowany w modelu TJV10. Zamontujemy w nim wiertła
z uchwytami o maksymalnej średnicy
13 mm. Możemy wykonywać otwory:
w murze i cegle o średnicy do 10 mm,
w drewnie do 25 mm, a w stali do 13 mm.
Zakresy są zatem wystarczające do wykonania większości prac montażowych.
Praca akcesoriami o dużych średnicach,
np. świdrami czy koronkami, możliwa
jest m.in. dzięki wyposażeniu wiertarko-wkrętarki TJV20 w szybkomocujący
uchwyt wiertarski 1-częściowy zintegrowany z automatyczną blokadą wrzeciona. Dzięki temu osprzęt możemy mocować jedną ręką.
Udarowa wiertarko-wkrętarka TJV20 to
ciekawa maszyna o wysokich parametrach użytkowych. Idealna do zastosowań w czasie prac remontowych i montażowych.
Na chwilę obecną w skład rodziny urządzeń Tryton zasilanych z systemowego
akumulatora wchodzi osiem różnych
maszyn: dwie wiertarko-wkrętarki, szli-

fierka kątowa, pilarka tarczowa, piła
szablasta, wyrzynarka, dmuchawa do liści oraz nożyce do żywopłotu.
Sercem systemu jest akumulator. Tryton
proponuje ich trzy rodzaje. Różnią się

one pojemnością. Podstawowy model
o standardowej pojemności 1,5 Ah, pośredni – 2 Ah, a najpojemniejszy – 4 Ah.
Dla typowych użytkowników domowych
wystarczy bateria 1,5 Ah. Dla rzemieślników optymalnym wyborem będzie
akumulator 4 Ah. Energia w nim zgromadzona w większości przypadków jest
wystarczająca do napędzania maszyn
przez sześćdziesiąt minut. Jeśli chodzi o konstrukcję serca systemu Tryton
20V, to dwa akumulatory wyposażone
są w ogniwa renomowanego światowego
producenta smartfonów i urządzeń RTV
i AGD. Zadbano także o wysoką jakość
elementów sterujących oraz chroniących
baterię przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym. Dodatkowo każdy
akumulator został wyposażony w intuicyjny wskaźnik poziomu naładowania.
Skalę odwzorowują diody led.
W systemie Tryton 20V do wyboru
mamy dwie ładowarki. Podstawowa
i zarazem tańsza – ładowarka TJ3LD
jest w stanie naładować baterię w czasie
od trzech do pięciu godzin. W systemie
znajduje się szybka ładowarka. Decydując się na model TJ1LD naładujemy
każdy akumulator 1,5 Ah i 2A h w czasie
około jednej godziny, a akumulator 4 Ah
w czasie około 2 godzin.

www.tryton-tools.pl
www.glospsb.pl
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W ciągu ostatnich ponad dwóch miesięcy sieć detaliczna Mrówek powiększyła się
o kolejne 5 sklepów, które powstały w miejscowościach: Dobre Miasto, Jasionówka,
Korsze, Ostrów Mazowiecka oraz Proszowice. Natomiast do sieci Profi dołączyło
1 centrum budownictwa w Sierakowicach.
Poniżej przedstawiamy nowo powstałe placówki sieci PSB.

PROSZOWICE (woj. małopolskie)
– otwarcie Mrówki odbyło się 3.07.2019,
– właścicielem jest firma MAGTRANS,
– powierzchnia handlowa wynosi 600 mkw.

SIERAKOWICE (woj. pomorskie)
– otwarcie placówki Profi odbyło się 10.07.2019,
– właścicielem jest firma BAT,
– powierzchnia handlowa obiektu wynosi 4200 mkw.
wraz z magazynem stali + plac składowy 2,1 ha,
– zatrudnienie łączne wynosi 33 osoby.

JASIONÓWKA (woj. podlaskie)
– otwarcie marketu Mini-Mrówka miało miejsce 8.06.2019,
– inwestorem jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„EJ” ZAMOJTUK,
– powierzchnia handlowa 570 mkw. + 250 mkw. ogród zewnętrzny,
– do dyspozycji klientów jest 15-osobowy zespół pracowników.

OSTRÓW MAZOWIECKA (woj. mazowieckie)
– otwarcie Mrówki miało miejsce 18.05.2019,
– właścicielem jest firma INWEST,
– powierzchnia handlowa sklepu wynosi
950 mkw. + 450 mkw. ogród zewnętrzny.

DOBRE MIASTO (woj. warmińsko-mazurskie)
– otwarcie sklepu Mrówka odbyło 1.06.2019,
– właścicielem jest firma MAK-CHEMIA,
– powierzchnia handlowa wynosi 2000 mkw.
+ 1000 mkw. ogród zewnętrzny,
– klientów obsługuje 24-osobowy zespół
pracowników,
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KORSZE (woj. warmińsko-mazurskie)
– otwarcie marketu Mini-Mrówka miało
miejsce 27.04.2019,
– inwestorem jest firma KRYS-MAR,
– powierzchnia handlowa 500 mkw.
+ ogród zewnętrzny 200 mkw.

Z ŻYCIA GRUPY PSB

Akcja społeczna
„Wiosna z Mrówką”
W tegorocznej edycji „Wiosna z Mrówką” wzięło
udział 39 sklepów Mrówka (o 16 więcej niż w ubiegłym roku). Z 48 placówek oświatowych 2200 dzieci
sadziło rośliny i siało nasionka, ozdabiając ogródki
szkolne, przedszkolne oraz skwery.
Akcja ma na celu kształtowanie pozytywnych postaw
społecznych i proekologicznych u dzieci. Z roku na
rok cieszy się dużym zainteresowaniem, angażując
coraz więcej dzieci, a zagospodarowane obszary przyciągają wzrok uczniów, nauczycieli i przechodniów.
Sucha Beskidzka
Tczew

Mszana Dolna

Kwidzyn

Myślenice

Nowa Sól
Krzyż Wielkopolski

www.glospsb.pl
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Jak co roku o tej porze partnerzy Grupy PSB aktywnie działają na swoich
rynkach lokalnych poprzez organizowanie imprez, festynów okolicznościowych czy Dni Dziecka.
Poniżej przedstawiamy galerię zdjęciową z przykładowych działań integracyjnych prowadzonych przez partnerów PSB, w okresie maj-lipiec 2019 r.,
których łącznie odbyło się kilkadziesiąt w całej Polsce.

Profi IMPULS w Limanowej 8
czerwca 2019 r. obchodziło swoje
5 urodziny. Dla klientów przygotowano konkursy sprzedażowe z nagrodami: telewizor, elektronarzędzia, bony podarunkowe oraz dla
najmłodszych zjeżdżalnie, zabawy
integracyjne, skręcanie baloników,
pokaz baniek mydlanych, tatuaże
brokatowe, a także lody i słodycze.
Nie zabrakło tortu oraz poczęstunku z grilla. Impreza odbyła się przy
współudziale dostawców, którzy
na swoich stanowiskach udzielali
fachowych porad, prezentowali
swoje produkty i obdarowywali
klientów licznymi upominkami.

Mrówka ZBĄSZYŃ z okazji 2 urodzin, podczas festynu 14.06.2019 r., przygotowała dla klientów liczne promocje i konkursy z nagrodami oraz tort
i potrawy z grilla.
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1 czerwca 2019 r. sklep Mrówka KRUSZWICA świętował 2 urodziny.
W tym dniu przygotowano szereg konkursów, promocji cenowych i atrakcji
dla dorosłych oraz dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka: malowanie
buziek, klaun oraz naleśniki. Fachowym doradztwem służyli dostawcy
uczestniczący w festynie.

8 czerwca 2019 r. sklep Mrówka w GÓRZE świętował 7 urodziny. Z tej okazji na klientów czekały liczne promocje, konkursy z nagrodami i kiełbaski
z grilla oraz liczne atrakcje dla najmłodszych m.in.: animatorka, foto-ramka z Mrówką, gigantyczne bańki mydlane, skręcanie balonów, popcorn itp.
Dużym powodzeniem cieszyły się marżoretki i pokaz układów tanecznych
zumby wraz z Mrówką.

1 czerwca 2019 r. Mrówka KOLNO obchodziła 7 urodziny. Podczas imprezy
przeprowadzono liczne konkursy z nagrodami dla klientów, którzy otrzymali m.in.: pralkę, rower, odkurzacz. Nie zabrakło tortu i grilla. A porad
udzielali dostawcy uczestniczący w festynie.

Z ŻYCIA GRUPY PSB

Market Mini-Mrówka w GŁÓWCZYCACH obchodził swoje 2 urodziny
1 czerwca 2019 r. Na ten dzień zostały przygotowane specjalne promocje
i całodniowy rabat 5% na cały asortyment marketu. Na klientów i dzieci
czekały atrakcje, zabawy i konkursy z nagrodami. Zaś dostawcy, którzy się
wystawiali udzielali fachowych porad, prezentowali swoje produkty i obdarowywali klientów licznymi upominkami.
8 czerwca 2019 r. odbył się festyn z okazji
4. urodzin marketu Mrówka w RÓŻANIE.
Dla klientów zostało przygotowanych wiele
ciekawych promocji, upominków, konkursów, atrakcji. Zaś wstawiający się dostawcy
udzielali porad.

Z okazji Dnia Dziecka,
3.06.2019 r., Mrówka w DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ gościła najmłodszych klientów.
Market odwiedziły dzieci dla
których przygotowano wiele
atrakcji: dmuchane place zabaw, malowanie twarzy, zabawa
z animatorem, wata cukrowa
oraz popcorn.
Z okazji 5. urodzin Mrówka z KOŚCIERZYNY przygotowała 18 maja
2019  r. mnóstwo atrakcji dla dzieci m.in.: dmuchane zjeżdżalnie, malowanie buziek, konkursy z nagrodami. A dorośli mogli otrzymać upominki
w konkursie na najwyższy paragon m.in.: telewizor, myjka wysokociśnieniowa oraz rower. W tym dniu fachowym doradztwem służyli dostawcy
uczestniczący w festynie.

Festyn z okazji 7 urodzin sklepu Mrówka
w HRUBIESZOWIE odbył się 5 maja 2019  r.
Poza atrakcjami dla
dzieci, przeprowadzono
osiem edycji konkursu
na najwyższy paragon
(nagrody: telewizor 50”,
kosiarka spalinowa, iRobot) oraz konkursy na
Facebooku.

www.glospsb.pl

25.05.2019 Mrówka MYŚLENICE zorganizowała dla najmłodszych Dzień
Dziecka. Przygotowano m.in.: fotolusterko, fontannę czekoladową,
dmuchane place zabaw, animacje, konkursy z nagrodami oraz popcorn
i watę cukrową.
GŁOS PSB nr 4/2019
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Śniadania edukacyjne dla wykonawców
W okresie jesienno-zimowym wykonawcy uczestniczą
w szkoleniach teoretycznych i praktycznych prowadzonych
przez przedstawicieli dostawców Grupy PSB. Zaś w okresie
letnim, ze względu na mniejszą dyspozycyjność, wykonawcy
bardzo chętnie biorą udział w śniadaniach, podczas których
przedstawiciele producentów służą fachową poradą. Spotkania te odbywają się w placówkach partnerów sieci PSB.
Przykładami takich spotkań są opisane poniżej wydarzania
u partnerów PSB.

PROFI GNIEZNO
Firma BOL-ANN z Gniezna zorganizowała 27 czerwca 2019  r.
wspólnie z firmą ATLAS śniadanie dla wykonawców, z którymi na stałe współpracuje. Tematem przewodnim była super
biała gładź polimerowa GTA. Przy okazji wykonawcy mogli
zjeść kanapki i napić się kawy.

dużym zainteresowaniem, podczas którego przedstawicielka
firmy prezentowała szeroką ofertą produktów i ich zalety.

PROFI GNIEZNO
23 maja 2019 r. firma SELENA prezentowała podczas śniadania w firmie BOL-ANN Gniezno m.in. pianę pistoletową
Ultra 70 oraz pianoklej Tytan do płyty g-k pistoletowy.
Podczas spotkania teoretyczno-praktycznego wykonawcy mogli zapoznać się z produktami i skorzystać z fachowej porady
oraz skosztować kanapek i wypić kawę w miłym towarzystwie.

PROFI NOWY SĄCZ
Firma BIEGONICE SKŁADY zorganizowała 19 czerwca
2019 r. w Nowym Sączu śniadanie dla wykonawców i klientów Profi. Szkolenie prowadziła firma XL TAPE oferująca
produkty pod marką Blue Dolphin. Spotkanie cieszyło się

Program sprzedaży premiowej Grupy PSB
Rusza nowa wersja programu sprzedaży premiowej Buduj
z PSB w składach budowlanych PSB i placówkach PSB Profi
dla firm budowlanych oraz klientów indywidulanych budujących lub remontujących.
Organizatorami programu są składy budowlane i placówki PSB
Profi należące do GRUPY PSB HANDEL S.A.
Celem programu Buduj z PSB jest nagradzanie klientów za
dokonane zakupy w składach PSB.
Klient za kupione produkty dostawców wspierających program
otrzymuje punkty, które może wymienić na nagrody. Nagrodami w programie są artykuły sportowe, turystyczne itp. oraz
bony towarowe PSB z możliwością ich realizacji w punktach
handlowych partnera oraz klient będzie miał możliwość wymiany punktów za bieżące zakupy.
Aby zostać uczestnikiem programu Buduj z PSB należy udać
się do najbliższego punktu handlowego PSB, który prowadzi ten
program. Wykaz punktów handlowych dostępny jest w panelu
administracyjnym www.programpsb.pl. Potwierdzeniem udziału w programie jest Karta Klienta (do zbierania punktów),
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Karta Klienta

która zawiera informacje dotyczące Organizatora. Klient uczestniczący w programie przypisany jest do punktów handlowych
należących tylko do jednego Organizatora. W panelu internetowym po zalogowaniu się uczestnik będzie mógł m.in. sprawdzać
ilość zebranych punktów oraz jaki jest wykaz nagród czy wykaz
dostawców uczestniczących w programie itp.

ANALIZY RYNKU

SPRZEDAŻ I CENY MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH W I PÓŁROCZU 2019 R.
Przychody Grupy PSB (centrali) ze sprzedaży materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu po
sześciu miesiącach 2019 r. były wyższe o 13% od osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego, w tym efekt wzrostu cen stanowił 4,1%.
Łączna sprzedaż Grupy PSB za 6 miesięcy 2019 r., w stosunku do analogicznego okresu 2018 r.,
była wyższa w 19 grupach towarowych: otoczenie domu (+30%), ściany, kominy (+27%), ogród, hobby
(+26%), motoryzacja (+19%),
narzędzia (+16%), sucha zaDYNAMIKA SPRZEDAŻY I CEN GRUPY PSB (CENTRALI) W GRUPACH ASORTYMENTOWYCH
budowa (+16%), farby, lakiery
– 6 MIESIĘCY 2019 DO 6 MIESIĘCY 2018
(+14%), cement, wapno (+14%),
chemia budowlana (+13%),
stolarka (+12%), wyposaże30%
nie, AGD (+11%), oświetlenie,
25%
elektryka (+11%), instalacje,
20%
ogrzewanie (+11%), płytki, łazienki, kuchnie (+9%), dekora15%
cje (+7%), wykończenia (+6%),
10%
płyty OSB (+5%), izolacje wodochronne (+4%) oraz dachy,
5%
rynny (+1%). Spadek sprzeda0%
ży nastąpił tylko w grupie izolacje termiczne (–0,2%).
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W okresie od stycznia do
czerwca 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2018  
r. ceny wzrosły we
wszystkich
grupach towaroDynamika sprzedaży
Dynamika cen
wych: ściany, kominy (+18,4%),
cement, wapno (+9,4%), otoczenie domu (+6,5%), izolacje wodochronne (+4,9%), chemia budowlana (+4,3%), farby, lakiery (+4,3%), sucha zabudowa
(+4,2%), dachy, rynny (+3,8%), wykończenia (+3,7%), stolarka (+3,5%), płyty OSB (+3,1%), instalacje, ogrzewanie (+3,1%),
ogród, hobby (+2,6%), płytki, łazienki, kuchnie (+2,1%), motoryzacja (+2,0%), narzędzia (+1,7%), izolacje termiczne (+1,6%),
wyposażenie, AGD (+1,6%), dekoracje (+1,3%) oraz oświetlenie, elektryka (+0,6%).
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GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUPY PSB
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