
BALKONY I TARASY 

 
Przeciekanie tarasów to powszechny 
problem ich użytkowników. Powodem 
jest brak poprawnie wykonanej 
hydroizolacji powierzchni tarasu jak  
i miejsc styku tarasu/balkonu ze ścianą.  
W przypadku nowo budowanych tarasów 
i balkonów aplikuje się gumę CWS F lub 
CWS R.  Guma CWS F nie ma ochrony 
przed  UV ale jeżeli nie będzie narażona 
na ekspozycje światła to w pełni spełni 
swoje zadanie. 

Gumą w płynie w systemie CWS (Canada Waterproof System) zastępujemy: 

 papę,  

 folie w płynie, 

 inne  materiały mające pełnić funkcję hydroizolacji. 

Kolejne prace i  warstwy na balkonie lub tarasie wykonujemy w sposób tradycyjny, do klejenia 

płytek używamy kleju klasy C2 o podwyższonej przyczepności. 

 

Zastosowanie  

1.  Aplikacja bezpośrednio na beton lub na warstwę cementowo-spadkową: 

 beton musi być wysezonowany (min 28 dni), 

 powierzchnia musi być sucha i pozbawiona niezwiązanych z podłożem elementów, 

 beton gruntujemy podkładem bitumicznym na bazie rozpuszczalnika np. Sopradere firmy 

Soprema, 

  wszelkie połączenia balkonu lub tarasu ze ścianą zabezpieczamy metodą trójwarstwową 

guma -geowłóknina -guma, 

 następnie aplikujemy gumę na pozostałą powierzchnię. Można to wykonać w kilku 

warstwach lub jednorazowo ale zawsze pamiętając o zbudowaniu odpowiednia grubość 

membrany poprzez kontrolę ilość zużytego materiału na m² . Na beton zużycie powinno 

wynosić min. 2l/m², a w przypadku bardzo nierównej powierzchni nawet 3l/m²,   

 w przypadku bardzo nierównej powierzchni rekomendujemy aby nakładać gumę w kilku 

warstwach, 

 do klejenia płytek używamy kleje klasy C2 – o podwyższonej przyczepności . 

https://cws.expert/index.php/cws-f-fundamenty-beton-tarasy-balkony/
https://cws.expert/index.php/cws-f-fundamenty-beton-tarasy-balkony/


2.  Aplikacja na płytki  – np. przygotowanie pod deski tarasowe:  

 płytki muszą być związane z podłożem, 

 wszelkie połączenia balkonu lub tarasu ze ścianą  zabezpieczamy metodą trójwarstwową 

guma -geowłóknina-guma, 

 następnie aplikujemy gumę na pozostałą powierzchnię stosując wzmocnienie geowłókniną, 

 grubość membrany kontrolujemy to poprzez ilość zużytego materiału, która dla gładkich 

płytek powinna wynosić ok. 1,5 l/m², 

 guma jest elastomerem bitumicznym i nie jest zupełnie bezwonna  (ma bardzo lekki zapach 

żywicy). Zapach ten można wyeliminować przykrywając gumę, przed położeniem desek 

tarasowych, geowłókniną i folią budowlaną. 

Uwaga : Guma nie powinna być dłuższym okresie czasu ostateczną powłoką użytkową. Mimo że jest 

to membrana elastyczna to jednak jest narażona na uszkodzenia mechaniczne.  W słoneczny i ciepły 

dzień  chodząc po niej będzie widać odbicie podeszwy butów, które po krótkim okresie czasu zniknie 

dzięki pamięci kształtu. Guma w płynie jako  warstwa wykończeniowa  jest mało komfortowa dla 

użytkownika i przy dużym nasłonecznieniu może wydzielać lekki zapach żywicy. 

 

    
 

    



    
 

3. Aplikacja na styropian i PUR:   

 produkt jest na bazie wody i nie powoduje uszkodzenia styropianu lub pianki  PUR,  

 zużycie ok. 1,5-2.,0 l/m²,  

 w przypadku styropianu rekomendujemy  wzmocnienie geowłókniną na całej powierzchni. 

4. Guma jako klej do płytek.   

Metoda ta pozwala na wyeliminowanie najsłabsze ogniwo połączenia tarasów i balkonów z płytkami  

zastępując  kleje cementowe, które podmakając są rozsadzania  w czasie mrozów. Guma staje się 

hydroizolacją i jednocześnie  klejem. Jest to nowoczesna metoda w fazie naszych testów chociaż 

przetestowana już w innych regionach  świata.  Zapraszamy do kontaktu w sprawie szczegółów 

aplikacji. 

 powierzchnia musi być sucha i oczyszczona oraz gładka, 

 wszystkie piony i poziomy , nachylenie musi być juz dokładnie wykonane. Za pomocą gumy 

nie da się ich już wyprowadzić ze względu na  bardzo mała grubość warstwy gumy, 

 w pierwszej kolejności gruntujemy powierzchnie podkładem bitumicznym (primer może być 

np. Sopradere)  

 następnie nakładamy bardzo cienką warstwę gumy maksymalnie  0,5 l/m², 

 na tak przygotowaną powierzchnie przyklejamy płytki nakładając cienką warstwę gumy  

na płytkę lub na taras i dociskamy, 

  kolejne prace to tradycyjne fugowanie, rekomendujemy elastyczne fugi, 

 płytki  na gumę można układać na płaszczyznach pionowych. Gumą ma taką przyczepność,  

że płytki nie “zjeżdżają” na dół. 



     

 

Instrukcja aplikacji na powierzchnie betonowe balkonów i tarasów 

1. Przygotowanie powierzchni 

 beton musi być wysezonowany (28 dni) oraz suchy przed rozpoczęciem aplikacji,  

 usuwamy wszelkie luźne elementy niezwiązane z podłożem (odkurzacz lub szczotka), 

 następnie aplikujemy grunt bitumiczny najlepiej na bazie rozpuszczalnika np. Sopradere firmy 

Soprema  i pozwalamy mu odparować zgodnie z instrukcją wskazaną przez producenta. 

2. Obróbka newralgicznych punktów 

 miejsca styku balkonu ze ścianą zabezpieczamy metodą trójwarstwową guma - włóknina-

guma . Zatopiona geowłóknina wzmocni miejsca najbardziej narażone na przeciekanie. 

3. Nakładanie gumy CWS 

 produkt nakładamy pędzlem lub wałkiem,  

 należy pamiętać o zbudowaniu określonej grubości membrany a nie zamalowaniu betonu. 

Dla uzyskania poprawnie zbudowanej membrany zużycie powinno wynieść 2-3 l/m²  

w zależności od gładkości powierzchni, 

 malujemy beton dwukrotnie kładąc drugą warstwę w kierunku prostopadłym do pierwszej. 

Możemy nałożyć jednokrotnie ale pilnujemy zużycia produktu. 

4. Czas schnięcia 

 Guma schnie w ciągu ok 24/48 godzin w zależności od temperatury , wilgoci i wiatru . 

 


