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1. Uprawnienia

Strona 3 z 45

Strona 4 z 45

Strona 5 z 45

2. Podstawa opracowania
Opracowanie zostało przygotowane na podstawie Umowy z dnia 31.05.2017
3. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest hala garażowa w zespole mieszkaniowym przy
ul. Górczewskiej 226 A, B, C, D, E.
Celem opracowania jest ustalenie przyczyn występujących przecieków przez
strop nad halą garażową i zawilgoceń ścian i posadzki w hali garażowej oraz
sposobu naprawy wraz z oszacowaniem kosztów.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje analizę udostępnionej dokumentacji
projektowej, wykonanie własnych oględzin, inwentaryzacji uszkodzeń,
odkrywek oraz badań, analizę zebranych informacji, opracowanie wniosków i
zaleceń oraz oszacowanie kosztów napraw – usunięcia usterek.
4. Materiały wykorzystane przy sporządzaniu opracowania
4.1. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 127 z
obrębu 6-11-02 przy ul. Górczewskiej 228 w Warszawie – dzielnicy
Bemowo. Projekt budowlany Architektura. Autor: arch. Bartłomiej
Przybylski. Warszawa, listopad 2003.
4.2. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 127 z
obrębu 6-11-02 przy ul. Górczewskiej 228 w Warszawie – dzielnicy
Bemowo. Zamienny Projekt budowlany Architektura. Autor: arch.
Bartłomiej Przybylski. Warszawa, listopad 2005.
5. Wprowadzenie w zagadnienie
Z informacji przekazanych przez Zarząd Wspólnoty i Administratora budynku
wynika, że od dłuższego czasu w hali garażowej znajdującej się w poziomie
terenu, pod zespołem mieszkaniowym przy ul. Górczewskiej 226 ABCDE,
występuję dwie grupy problemów związanych z zawilgoceniami.
Pierwsza grupa, to okresowo pojawiające się zawilgocenia na ścianach
garażu, w styku z posadzką, powodujące uszkodzenia malatury (fot. 1, 2).
Druga grupa, to przecieki wody przez strop nad garażami, występujące przede
wszystkim przy przejściach instalacyjnych (fot. 3, 4), szczelinach dylatacji
konstrukcyjnych (fot. 5, 6) i w stykach ścian garażu z płytą stropową (fot. 7).
Podejmowane były działania uszczelniające od strony hali garażowej. Lokalnie
były one skuteczne (fot. 8). Nie mniej jednak nie rozwiązywało to problemu i
nie usuwało przyczyn zjawiska.
W związku z powyższym zlecono przygotowanie niniejszego opracowania.
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Fot. 1. Przykłady śladów zawilgoceń i uszkodzeń malatury na ścianach garażu
w styku z posadzką
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Fot. 2. Dalsze przykłady śladów zawilgoceń i uszkodzeń malatury na ścianach
garażu w styku z posadzką

Fot. 3. Przykład nieszczelności przy przejściu instalacji kanalizacji przez płytę
stropową nad garażem
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Fot. 4. Dalsze przykłady nieszczelności przy przejściu instalacji kanalizacji
przez płytę stropową nad garażem

Fot. 5. Ślady przecieków na krawędziach konstrukcyjnej szczeliny
dylatacyjnej
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Fot. 6. Dalsze przykłady śladów przecieków na krawędziach konstrukcyjnych
szczelin dylatacyjnych w garażu

Fot. 7. Przykład przecieku w styku ściany garażowej i płyty stropowej
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Fot. 8. Przykłady lokalnie wykonanych uszczelnień na styku ściany garażu –
płyta stropowa
6. Analiza dokumentacji projektowej
Zespół mieszkaniowy przy ul. Górczewskiej 226 ABCDE składa się z pięciu
budynków mieszkalnych ustawionych na wspólnej kondygnacji parteru, w
której ulokowano hale garażowe, wejścia do budynków, pomieszczenia
techniczne, (fot. 9). Hala garażowa znajduje się w poziomie parteru i ma
kształt zbliżony do litery C. Jest ona podzielona na 4 części, z niezależnymi
wjazdami w poziomie terenu (fot. 10).
Z analizy opracowań [4.1.] i [4.2.] wynika, że projekt zamienny wprowadził
jedynie zmiany na najwyższych kondygnacjach budynków. Zrezygnowano z
poddasza na rzecz dodatkowej kondygnacji mieszkalnej, co spowodowało
wzrost powierzchni mieszkalnej i kubatury całego obiektu. Zmiany te zostały
zdefiniowane w opisie technicznym do projektu [4.2.] (fot. 11).
Całość konstrukcji zespołu mieszkaniowego została wykonana jako żelbetowa
monolityczna z wypełnieniem elementami murowanymi (fot. 12).
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Fot. 9. Fragment planu zagospodarowania terenu [4.1.], [4.2.]. Widoczny obrys
pięciu budynków mieszkalnych oraz hali garażowej

Fot. 10. Rzut parteru przedmiotowego zespołu mieszkaniowego.
Pomieszczenia garażowe – cztery niezależne hale garażowe
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Fot. 11. Zakres zmian projektowych wprowadzonych projektem budowlanym
zamiennym [4.2.]

Fot. 12. Podstawowe dane dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych
projektowanych w przedmiotowym zespole mieszkaniowym.
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Podstawowe wielkości liczbowe charakteryzujące przedmiotowy zespół
mieszkaniowy podane zostały na fot. 13 [4.2.]:

Fot. 13. Podstawowe wielkości liczbowe charakteryzujące przedmiotowy
zespół mieszkaniowy
Zgodnie z opisem technicznym (fot. 12) w garażach zaprojektowano posadzkę
betonową z utwardzeniem powierzchniowym lub ułożoną z betonowej kostki
brukowej „Bauma”. Na rysunkach w dokumentacji projektowej [4.1.], [4.2.]
przewidziano już tylko jeden wariant posadzki – nawierzchnię betonową (fot.
14):

Fot. 14. Fragment części rysunkowej projektu budowlanego [4.1.], [4.2.]. Na
rysunkach w garażach przewidywano nawierzchnię betonową z
zabezpieczeniem powierzchniowym
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Na płycie stropowej nad garażem, pomiędzy budynkami zaprojektowano taras
o dwóch różnych nawierzchniach: dla komunikacji i dla części zielonej – tzw.
dach zielony (fot. 15).

Fot. 15. Fragment części rysunkowej projektu budowlanego [4.1.], [4.2.].
Nawierzchnie zaprojektowane na tarasie na płycie stropowej nad garażem
Zgodnie z danymi w projekcie budowlanym odwodnienie tarasu
zaprojektowano poprzez system wpustów z ukształtowanymi spadkami w ich
kierunku (fot. 16).
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Fot. 16. Fragment części rysunkowej projektu budowlanego [4.1.], [4.2.].
Fragment rzutu płyty stropowej nad garażem z lokalizacją wpustów
odwadniających taras i ukształtowaniem spadków.
7. Przeprowadzone oględziny i badania
7.1. Przeprowadzone oględziny
W ramach realizacji części diagnostycznej opracowania, w pierwszej
kolejności przeprowadzono oględziny obiektu. Potwierdzone zostały
zgłaszane problemy z zawilgacaniem garażu, zarówno w poziomie
posadzki jak i przez płytę stropową (fot. 1 -7).
W trakcie oględzin stwierdzono, że we wszystkich częściach hali
garażowej posadzka została wykonana z betonowej kostki brukowej
(fot. 1, 2).
Wrócono uwagę, że uszkodzenia malatury widoczne są tylko na
ścianach garażu, natomiast nie ujawniają się praktycznie na słupach.
Nawierzchnia tarasu została wykonana całkowicie inaczej niż
przewidywał to projekt budowlany. Na całej powierzchni zastosowano
betonowe płyty tarasowe na podstawkach (fot. 17, 18). Grubość
podstawek jest stała, stąd na powierzchni tarasu wyraźnie są widoczne
spadki ukształtowane w kierunku wpustów odwadniających.
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Fot. 17. Fragmenty nawierzchni tarasu wykonanego pomiędzy
budynkami, na płycie stropowej nad halami garażowymi
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Fot. 18. Nawierzchnie tarasu stanowią płyty betonowe ułożone na
podstawkach o stałej grubości.
W trakcie prowadzonych oględzin na ścianach, słupach i stropie nad
garażem nie zaobserwowano żadnych zarysowań, które mogłyby
wskazywać na problemy ze statyką obiektu.
7.2. Przeprowadzone badania
7.2.1. Inwentaryzacja uszkodzeń
Kolejnym krokiem w prowadzonych pracach diagnostycznych było
wykonanie inwentaryzacji uszkodzeń widocznych w halach
garażowych. Inwentaryzacja ta została przygotowana w formie
graficznej (rys. 1. w załączniku rysunkowym, fot. 19) oraz w formie
dokumentacji fotograficznej na załączonej płycie CD).
Na rys. 1. (fot. 19) zaznaczono również miejsca pobrania próbek do
badań materiałowych.
Na rys. 7. W załączniku rysunkowym (fot. 20), zaznaczono rzeczywiste
usytuowanie wpustów odwadniających taras. Odbiega ono od
projektowanego (fot. 16), chociaż kształt i kierunki spadków zostały
generalnie zachowane.
Wyniki inwentaryzacji uszkodzeń posłużyły do wytypowania miejsc
pomiarów zawilgocenia na ścianach w halach garażowych (fot. 21),
miejsc wykonania odkrywek w halach garażowych (fot. 21) oraz
odkrywek na tarasie (fot. 31).
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Fot. 19. Fragment rys. nr 1 z załącznika rysunkowego zawierający inwentaryzację
uszkodzeń zaobserwowanych w halach garażowych oraz lokalizację
miejsc pobrania próbek do badań materiałowych.

Fot. 20. Fragment rys. nr 7 z załącznika rysunkowego. Zielone punkty obrazuje
rzeczywistą lokalizację wpustów tarasowych odwadniających
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7.2.2. Pomiary zawilgocenia na ścianach w hali garażowej
Na podstawie inwentaryzacji uszkodzeń w halach garażowych
wytypowano miejsca do wykonania pomiarów zawilgocenia (fot. 21).
Badania te przeprowadzono w okresie dwóch miesięcy: czerwiec –
sierpień 2017. Wyniki pomiarów w poszczególnych punktach zostały
przedstawione na rys. 2. w załączniku rysunkowym, fot. 21).
Badania
zostały
przeprowadzone
miernikiem
elektronicznym
DampMaster Data Plus firmy Laserlinear, działającym na zasadzie
pomiaru rezystancji. Miejsca pomiarowe zostały usytuowane około 10
cm powyżej nawierzchni z kostki betonowej.
W okresie pomiarowym stwierdzono niewielkie wahania poziomu
zawilgocenia ścian w garażu. W żadnym przypadku nie przekroczyły
one 3% wilgotności masowej, czyli utrzymywały się na dopuszczalnym
poziomie.
Widoczne uszkodzenia malatury wskazują jednak, że w przeszłości
musiały wykazywać wyższe wartości. Dlatego też wykonane zostały
odkrywki w nawierzchni garażu w celu rozpoznania układu warstw pod
kostką betonową.

Fot. 21. Fragment rys. nr 2 z załącznika rysunkowego zawierający wyniki pomiarów
zawilgocenia na ścianach garażowych przy posadzce oraz lokalizacje miejsc
wykonanych odkrywek w nawierzchni w halach garażowych
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7.2.3. Odkrywki w nawierzchni garażowej
Miejsca wykonanych odkrywek zostały zaznaczone na rys. 2 w
załączniku rysunkowym oraz są widoczne na fot. 21. Odkrywki zostały
opisane w kolejności ich wykonywania.
Odkrywka nr 1 między miejscami postojowymi nr 132 i 133 przy
ścianie zewnętrznej
Wykonana odkrywka została udokumentowana na fot. 22. W odkrywce
stwierdzono, że pod warstwa kostki betonowej o grubości 8 cm znajduje
się podsypka piaskowa o grubości około 10 cm, ułożona na czarnej folii
budowlanej PE. Folia nie dochodzi do ściany zewnętrznej garażu, jest
luźno ułożona na podkładzie. Tuż przed ścianą występuje
kilkucentymetrowe zaniżenie podkładu betonowego, w formie koryta.
Odkrywka nr 2 przy ścianie bocznej – miejsce postojowe nr 53
Wykonana odkrywka została udokumentowana na fot. 23. W odkrywce
stwierdzono, że pod warstwa kostki betonowej o grubości 8 cm znajduje
się podsypka piaskowa o grubości niespełna 10 cm, ułożona na czarnej
folii budowlanej PE. Folia nie dochodzi do ściany garażu, jest luźno
ułożona na podkładzie. Tuż przed ścianą występuje kilkucentymetrowe
zaniżenie podkładu betonowego, w formie koryta.
Odkrywka nr 3 przy ścianie bocznej – miejsce postojowe nr 61
Wykonana odkrywka została udokumentowana na fot. 24. W odkrywce
stwierdzono, że pod warstwa kostki betonowej o grubości 8 cm znajduje
się podsypka piaskowa o grubości niespełna 10 cm, ułożona na czarnej
folii budowlanej PE. Folia nie dochodzi do ściany garażu, jest luźno
ułożona na podkładzie.
Odkrywka nr 4 przy ścianie rozdzielającej hale garażowe – miejsce
postojowe nr 49
Wykonana odkrywka została udokumentowana na fot. 25. W odkrywce
stwierdzono, że pod warstwa kostki betonowej o grubości 8 cm znajduje
się podsypka piaskowa o grubości niespełna 10 cm, ułożona na czarnej
folii budowlanej PE. Folia nie dochodzi do ściany, jest luźno ułożona na
podkładzie.
Odkrywka nr 5 przy ścianie bocznej garażu – miejsce postojowe
nr 18
Wykonana odkrywka została udokumentowana na fot. 26. W odkrywce
stwierdzono, że pod warstwa kostki betonowej o grubości 8 cm znajduje
się podsypka piaskowa o grubości niespełna 10 cm, ułożona na czarnej
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folii budowlanej PE. Folia dochodzi do ściany zewnętrznej garażu, ale
nie jest na nią wyprowadzona i jest luźno ułożona na podkładzie.

Fot. 22. Dokumentacja fotograficzna odkrywki w nawierzchni garażu
między miejscami postojowymi nr 132 i 133.
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Fot. nr 23. Odkrywka przy miejscu postojowym nr 53
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Fot. nr 24. Odkrywka przy miejscu postojowym nr 61
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Fot. nr 25. Odkrywka przy miejscu postojowym nr 49
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Fot. nr 26. Odkrywka przy miejscu postojowym nr 18
Ustalenia z odkrywek nr 1 – 5 zostały przedstawione na rysunkach 3a i
3b w załączniku rysunkowym.
Odkrywka przy wpuście garażowym
Odwodnienie garażu jest realizowane poprzez punktowe wpusty
odwadniające, wyprowadzone na poziom nawierzchni z kostki
betonowej (fot. 27).
Przy jednym z takich wpustów (fot. 28) wykonano odkrywkę w celu
rozpoznania konstrukcji wpustu. W odkrywce stwierdzono, że na
wpuście ustawiona jest „przedłużka” z odstojnikiem (fot. 29), a folia
znajdująca się pod podsypka piaskową sprowadzona do wpustu pod
przedłużką, co umożliwia spływanie wody (fot. 30).
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Fot. 27. Fragment hali garażowej z widocznymi punktowymi wpustami
odwadniającymi

Fot. 28. Wpust przy którym wykonano odkrywkę
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Fot. 29. „Przedłużka” wpustu z odstojnikiem

Fot. 30. Folia pod podsypka piaskową jest wprowadzona pod
nadstawkę, co umożliwia spływanie wody
7.2.4. Odkrywki na tarasie.
Na tarasie na płycie stropowej nad garażem wykonano ogółem 4
odkrywki. Ich lokalizacja została zaznaczona na rys. nr 4 w załączniku
rysunkowym (fot. 31). Całość tarasu na płycie stropowej garażu została
rozdzielona pomiędzy lokale usytuowane na pierwszej kondygnacji
mieszkalnej. Stąd też ograniczony był dostęp tylko do powierzchni
tarasu udostępnionej przez użytkowników.
W wszystkich wykonanych odkrywkach stwierdzono, że bezpośrednio
pod nawierzchnią z płyt betonowych na podstawkach znajduje się
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izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej (fot. 18). Nie wszędzie
została ona poprawnie ułożona. Na fot. 18 widać brak prawidłowego
przetopu w miejscu łączenia brytów papy.

Fot. 31. Fragment rys. nr 4 z załącznika rysunkowego zawierający lokalizację
odkrywek wykonanych od góry na tarasie

Odkrywka nr 1.
Odkrywka nr 1 została wykonana przy ścianie budynku, w miejscu
przejścia przez strop rury spustowej, w pobliżu szczeliny dylatacyjnej
(fot. 32).
We fragmencie odkrywki przy narożniku ścian zewnętrznych budynku
stwierdzono, że w styku ścian z płytą stropową, została wklejona wtórna
izolacja z taśmy uszczelniającej pokrytej bitumem (fot. 33). Zabieg ten
był zupełnie nieskuteczny, ponieważ taśma ze ściany została
wyprowadzona na podstawki i na powierzchni poziomej, pomiędzy papą
a taśmą pozostawała szczelina. W ten sposób taśma uszczelniająca nie
wszędzie została wklejona, ale we wszystkich miejscach na ścianę
została wyprowadzona na ściany budynku tylko na wysokość
odpowiadającą grubości nawierzchni (fot. 35).
W szczelinie, w której schowano płaskownik z instalacji
piorunochronnej, zaobserwowano w miejscu jego przejścia przez papę
niczym nie zabezpieczona dziurę (fot. 34). W miejscu tym
zaobserwowano wywinięcie izolacji przeciwwodnej tarasu z papy na
ścianę budynku na wysokość około 10 cm.
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Fot. 32. Miejsce wykonania odkrywki nr 1 na tarasie. Zwrócono uwagę
na bardzo krótki odcinek pionowy rury spustowej w miejscu przejścia
przez płytę stropową

Fot. 33. Próba dodatkowego doszczelnienia styku taśmą uszczelniająca
pokrytą bitumem.
W miejscu wykonanej odkrywki stwierdzono, że papa praktycznie nie
przylega do podłoża (fot. 36). W podłożu natrafiono na szczelinę
dylatacyjna wypełnioną taśma z pianki PE. Jak się okazało była to
Strona 30 z 45

szczelina skurczowo-termiczna w warstwie spadkowej, wykonanej z
zaprawy cementowej ułomnej za pomocą miksokreta. Grubość warstwy
spadkowej w miejscu odkrywki wynosiła 9 cm. Zaobserwowana
szczelina nie miała kontynuacji w płycie stropowej. W miejscu odkrywki
nie była na stropie żadnej izolacji termicznej (fot. 37).
W odkrywce tej zwrócono uwagę na sposób poprowadzenia rury
spustowej. Bardzo krótki odcinek pionowy przy przejściu przez płytę
stropową uniemożliwia poprawne uszczelnienie tego przejścia (fot. 32).

Fot. 34. Szczelina w elewacji w miejscu przebiegu instalacji
piorunochronnej. Dziura w izolacji z papy w miejscu przejścia
płaskownika (żółta strzałka). Wywiniecie izolacji z papy na ścianę
budynku tylko na około 10 cm (zielona strzałka). Powyżej izolacja
bitumiczna powłokowa typu lekkiego
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Fot. 35. Ułożenie dodatkowej taśmy uszczelniającej w styku ścianapłyta stropowa w miejscu szczeliny na instalacje piorunochronną.

Fot. 36. W miejscu odkrywki izolacja z papy praktycznie nie
przylegała do podłoża. W podłożu natrafiono na dylatację termicznoskurczową w warstwie spadkowej
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Fot. 37. W miejscu odkrywki grubość warstwy spadkowej wynosiła
około 9 cm. Nie stwierdzono obecności żadnej izolacji termicznej
Odkrywka nr 2.
Odkrywka nr 2 została wykonana również przy ścianie budynku, w
miejscu przejścia rury spustowej przez strop (fot. 38). W miejscu
odkrywki również stwierdzono, wklejenie dodatkowej
taśmy
uszczelniającej (fot. 39). W odkrywce tej stwierdzono praktyczny brak
uszczelnienia przejścia rury spustowej przez płytę stropową. Izolacja z
papy została doprowadzona „na styk” do rury spustowej (fot. 41), a
funkcję uszczelniającą miała spełniać zwykła piana montażowa (fot.
40), która z natury budowy porów nie może stanowić żadnego
zabezpieczania przed wodą.

Fot. 38. Miejsce odkrywki nr 2.
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Fot. 39. Wklejenie dodatkowej taśmy uszczelniającej w styku ścianapłyta stropowa

Fot. 40. Uszczelnienie przejścia rury spustowej przez płytę stropową za
pomocą piany montażowej
W miejscu wykonanej odkrywki nr 2 także stwierdzono niestaranne
zgrzanie brytów papy ze sobą (fot. 42). Ponadto papa nie przylegała do
podłoża – warstwy spadkowej (fot. 43), a pod papą stwierdzono
obecność skroplin wody.
W trakcie wykonywania odkrywek, lokator z jednego z mieszkań w
poziomie tarasu zgłosił sprawę występowania przemarzań ścian
zewnętrznych w poziomie posadzki i występowania w tych miejscach
grzybów pleśniowych.
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Fot. 41. Izolacja z papy została doprowadzona „na styk” do powierzchni
rury spustowe

Fot. 42. W miejscu wykonanej odkrywki również stwierdzono
niestaranne zgrzanie brytów papy ze sobą
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Fot. 43. W miejscu odkrywki papa nie przylegała do podłoża
Odkrywka nr 3
Odkrywka ta została wykonana przy jednym z wpustów tarasowych (fot.
44). Wpust ten nie posiadał żadnego zabezpieczenia przed możliwością
dostania się do niego śmieci. Przy wpuście izolacja z papy została
doprowadzona do samej krawędzi otworu a styk doszczelniony masą
bitumiczną (fot. 44). Przy samym otworze powierzchni a papy wyraźnie
była uniesiona do góry i odstawała od podłoża.

Fot. 44. Widok wpustu tarasowego
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Po rozcięciu papy okazało się, że podłożu betonowym, w którym nie
ukształtowano żadnego zagłębienia, ułożono plastikowy kołnierz
wpustu, który przesmarowano bitumem i usiłowano do niego przykleić
papę (fot. 45).

Fot. 45. Odkrywka nr 3. Pod papą stwierdzono, że na warstwie
spadkowej znajduje się kołnierz wpustu wykonany z tworzywa
sztucznego. Kołnierz została przesmarowany bitumem. Do tego
kołnierza usiłowano dokleić papę.
Odkrywka nr 4.
Odkrywka nr 4 została wykonana na otwartej krawędzi tarasu (fot. 46).
W odkrywce tej stwierdzono, że płyty tarasowe nie posiadają na
otwartej krawędzi żadnego profilu oporowego. Izolacja z papy została
wyprowadzona na obróbkę pasa nadrynnowego z blachy powlekanej i
bardzo słabo z nią zgrzana. Na całej długości odkrywki nie
zaobserwowano śladu przetopu papy na blasze, a śrubokręt bardzo
łatwo udało się wsunąć pod papę. Istnieje więc możliwość cofania się
wody pod papę.
Pozostałe sprawdzenia na tarasie
Oprócz opisanych powyżej 4 odkrywek, na tarasie wykonano jeszcze
kilka sprawdzeń. Odsłonięto jeszcze jeden wpust, który wyglądał
dokładnie tak samo jak ten, przy którym wykonano odkrywkę. Papa
przy wpuście również nie przylegała do podłoża (fot. 47). Stwierdzono
też w kilku miejscach dobre przyleganie papy do podłoża. Łącznie
dodatkowe sprawdzenia zostały wykonane w 7 miejscach.
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Fot. 46. Okrywka na otwartej krawędzi tarasu

Fot. 47. Odsłonięcie kolejnego wpustu na tarasie
Ustalenia z odkrywek na tarasie zostały przedstawione na rys. nr 5 i 6 w
załączniku rysunkowym.
7.2.5. Badania materiałowe
Wewnątrz garażu, na powierzchni stropu nad nim, w 4 miejscach
zaznaczonych na rys. 1. (fot. 19), wycięto próbki betonu w celu
określenia następujących parametrów:
- wytrzymałości betonu na ściskanie w miejscach występujących śladów
zacieków
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- zawartości szkodliwych soli budowlanych (chlorków, siarczanów i
azotanów) w betonie tych miejscach
- głębokości karbonatyzacji betonu w tych miejscach
Świadectwa badań wytrzymałości betonu na ściskanie oraz stężania
soli znajdują się w załączniku do niniejszego opracowania.
Badania głębokości karbonatyzacji zostały przeprowadzone „in situ”, w
pobliżu miejsc pobierania próbek. W miejscu oznaczonym jako nr 1
głębokość ta wyniosła 2 cm. W miejscu nr 2 w ogóle nie stwierdzono
karbonatyzacji betonu. W miejscach nr 3 i 4 wynosiła ona odpowiednio
1,5 i 1,8 cm.
Parametry wytrzymałościowe pobranych próbek betonu odpowiadają
klasie C 20/25.
W pobranych próbkach betonu w ogóle nie ujawniły się chlorki, a
azotany stwierdzono w śladowych ilościach. We wszystkich próbkach
była widoczna zawartość siarczanów, przy czym w dwóch przypadkach
było stężenie niskie, a w dwóch – średnie. Te dwa ostatnie przypadki
dotyczą miejsc występowania śladów intensywnych przecieków.
Siarczany mogą pochodzić wełny mineralnej użytej do izolacji
termicznej fragmentów stropu nad garażem w obszarach budynków
mieszkalnych.
8. Podsumowanie
Zawilgocenie ścian w halach garażowych
Z przeprowadzonych oględzin, pomiarów i odkrywek wynika, że nawierzchnia
w hali garażowej została wykonana z betonowej kostki brukowej ułożonej na
podsypce piaskowej i spoinowanej piaskiem. Nawierzchnia ta nie jest szczelna
i woda wwieziona do garażu przez samochody, w znacznej części wsiąka w
podsypkę piaskową. Podsypka jest odcięta od pozostałych warstw podłoża
folią budowlaną PE. Niestety oddzielenie to nie została poprawnie rozłożone.
Folia nie została doprowadzona do ścian garażu, ani nie została wywinięta na
ta ściany. Natomiast poprawnie została doprowadzona do wpustów
odwadniających. W ten sposób część wody gromadzącej się na folii
(odsączającej z podsypki piaskowej) spływa do wpustów, ale część, niestety,
dociera do styku podłogi ścian, miejsca w którym kończy się ciągłość folii.
Woda spływająca po folii w kierunku ścian może się tam gromadzić z uwagi na
występujące w części obiektu zagłębienia podłoża i zawilgacać ściany do
czasu naturalnego odparowania. Wilgoć z podłoża jest podciągania kapilarnie
przez warstwę malatury i częściowo przez beton. Powoduje to widoczne
uszkodzenia powierzchniowe.
Tempo naturalnego wysychania podsypki piaskowej w halach, a nawet w
poszczególnych ich częściach, jest bardzo zróżnicowane i w głównej mierze
zależy na krotności wymiany powietrza. Na głównych ciągach
komunikacyjnych będzie to następowało szybciej, natomiast na miejscach
postojowych otoczonych ścianami – dużo wolniej. To jest też widoczne na
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tempie obsychania powierzchni z kostki betonowej. Oceniając tempo
obsychania kostki betonowej w garażu, szczególnie w okresie wiosennym,
należy brak pod uwagę zjawisko kondensacji pary wodnej na posadzce.
Zawilgocona podsypka piaskowa dość długo utrzymuje się w stanie
schłodzonym z okresu zimowego. Stąd na jej powierzchni może się ujawniać
kondensacja pary wodnej.
W celu zabezpieczenia ścian przed zawilgoceniem, należy jest zaizolować
zgodnie z zaleceniami podanymi w pkt. 10. Ponieważ nie zaobserwowano
uszkodzeń na powierzchniach słupów w garażach, opis naprawy ograniczono
do ścian garażu. W przypadku ujawnienia się uszkodzeń na słupach, należy
zastosować taki sam sposób naprawy.
Taras na płycie stropowej nad garażem
Warstwy nawierzchniowe tarasu utworzonego na płycie stropowej nad
garażem zostały wykonane w sposób odbiegający od dokumentacji
projektowej. Nawierzchnia tarasu z płyt betonowych opartych na podstawkach
jest jedną z najlepszych z uwagi na warunki klimatyczne panujące w Polsce.
Przy tego typu nawierzchni nie mają żadnego znaczenia problemy z
odkształceniami termicznymi.
Podstawowym problemem
na przedmiotowym tarasie jest niestaranne
wykonanie izolacji termicznej z papy. Papa została ułożona w nieprawidłowy
sposób. W wielu miejscach nie przylega do podłoża i jest źle zgrzana ze sobą
w miejscach połączeń. Praktycznie nie wykonano obróbek przejść
instalacyjnych przez tę izolację. Źle dobrano wpusty tarasowe i nieprawidłowo
je obsadzono. Izolacja z papy została wywinięta na ściany budynków na zbyt
małą wysokość. Nie wykonano tez poprawnie, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w tym zakresie, obróbek z papy nad szczelinami dylatacyjnymi.
To wszystko powoduje, że izolacja te nie spełnia swojej roli, jest nieskuteczna
i widoczne są przecieki praktycznie przy wszystkich przejściach instalacyjnych
oraz we wszystkich szczelinach dylatacyjnych. Podejmowane próby
uszczelniania miejsc przecieków od strony garażu dały lokalnie dobre efekty,
ale są tylko maskowaniem problemu. Przenikająca woda nie wcieka do hali
garażowej, ale jest pionowymi szczelinami dylatacyjnymi sprowadzana na
poziom podsypki piaskowej i zwiększa poziom jej zawilgocenia. o skutkach
tego zawilgocenia była mowa powyżej.
W miejscach występowania przecieków, poza podwyższoną karbonatyzacją,
nie doszło jeszcze do większych uszkodzeń korozyjnych betonu. Zasięg
karbonatyzacji betonu nie przekracza grubości otuliny betonowej zbrojenia, nie
ma więc generalnego zagrożenia korozyjnego stali zbrojeniowej
Ponadto należy podkreślić, że płyta stropowa nad halami garażowymi została
wykonana na tyle poprawnie, że nie ma w niej dużych rys skurczowych. W
przypadku występowania takich rys, przy nieskutecznej izolacji
przeciwwodnej, na stropie występowałyby przecieki nie tylko w miejscach
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przejść instalacyjnych i szczelina dylatacyjnych, ale również w miejscach tych
rys.
W całej hali garażowej nie zaobserwowano zarysowań, które mogłyby
wskazywać na problemy ze statyką konstrukcji przedmiotowego zespołu
mieszkaniowego.
W celu zabezpieczenia hal garażowych przed wodą niezbędne jest wykonanie
remontu izolacji tarasu na całej jego powierzchni, zgodnie z zaleceniami
podanymi w pkt. 10.
Dodatkowym problemem, na który należy przy remoncie zwrócić uwagę jest
wyeliminowanie mostków termicznych występujących na styku ścian budynku i
tarasu. Istniejący układ warstw tarasowych i ściennych, ustalony na podstawie
odkrywek, został przedstawiony na rys. 4 w załączniku rysunkowym. Na fot.
48 pokazano drogi ucieczki ciepła z budynku, z mieszkań w poziomie tarasu,
tzw. mostki termiczne. Remont izolacji przeciwwodnej tarasu należy
bezwzględnie połączyć z likwidacją wskazanych mostków termicznych.
Pozostawienie tarasu bez naprawy izolacji na dalsze lata spowoduje dalszy
postęp degradacji konstrukcji, a tempo degradacji będzie rosło wykładniczo z
upływem czasu.

Fot. 48. Fragment rys. nr 4 z załącznika rysunkowego. Istniejący układ warstw
w styku ściana-płyta tarasu. Czerwona strzałka zaznaczono drogi
przyspieszonej ucieczki ciepła z mieszkań, tzw. mostki termiczne
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9. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych analiz, oględzin i badań sformułowano
następujące wnioski:
i)
Konstrukcja przedmiotowego zespołu mieszkaniowego w poziomie
kondygnacji parteru jest w dostatecznym stanie technicznym i może
być bezpiecznie dalej eksploatowana zgodnie z przeznaczeniem
ii)
Występujące w przedmiotowych hala garażowych zawilgocenia
spowodowane są nieskutecznością izolacji przeciwwodnych
iii)
W przypadku posadzki w garażu, izolacja pod podsypka piaskową nie
została poprawnie doprowadzona do ścian i wywinięta na nie.
iv)
Zawilgocenie podsypki piaskowej pod nawierzchnia z betonowej kostki
brukowej jest spowodowane wodą wwożona przez samochody, wodą
infiltrującą przez strop przejściami instalacyjnymi i szczelinami
dylatacyjnymi, a także wodą sprowadzana na poziom podsypki
uszczelnionymi powierzchniowo od strony garażu szczelinami
dylatacyjnymi (poziomymi i pionowymi)
v)
W przypadku izolacji tarasu na płycie stropowej nad garażem, została
ona źle wykonana i jest nieszczelna; nieszczelności i błędy jej
wykonania występują na całej powierzchni; tak więc doraźne,
miejscowe naprawy nie poprawią istniejącego stanu rzeczy.
vi)
Izolacja przeciwwodna tarasu wymaga remontu na całej powierzchni
vii)
Razem z remontem izolacji tarasu wymagają wyeliminowania mostki
termiczne w styku ścian zewnętrznych budynków i płyty stropowej
tarasu.
viii)
Pozostawienie tarasu bez remontu w dłuższym przedziale czasowym
doprowadzi do jego dalszej, postępującej w tempie wykładniczym,
degradacji i po pewnym czasie może wystąpić zagrożenie dla
bezpieczeństwa konstrukcji
ix)
Wytyczne napraw przewidzianych w niniejszym opracowaniu, zawarte
są w pkt. 10.

10. Zalecenia
Zaleca się następujący zakres prac remontowych:
10.1. Posadzka w garażu
 Wzdłuż wszystkich ścian garażu rozebrać nawierzchnię z kostki
betonowej w pasie o szerokości 50-60 cm oraz usunąć podsypkę
piaskową
 Na ścianach usunąć malaturę w pasie o szerokości 30 cm i
starannie oczyścić podłoże betonowe
 Podwinąć folię znajdująca się pod podsypką i oczyścić bardzo
starannie całą dostępną powierzchnię poziomą
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 Na oczyszczonej powierzchni ścian wykonać izolację
przeciwwodną w mineralnej powłoki krystalizującej, np. Ceresit
CR 90
 Na oczyszczonej powierzchni poziomej, z wyprowadzeniem na
zaizolowaną powłoką mineralna ścianę, na wysokość 15 cm,
wykonać gruntowanie powierzchni systemowym preparatem
bitumicznym pod masę typu KMB, np. Ceresit CP 41
 Na zagruntowanej powierzchni wykonać izolację przeciwwodną z
masy typu KMB (powierzchnia pozioma + 15 wyprowadzenia na
ścianę), np. Ceresit CP 48 Xpress; powierzchnię poziomą
wykonywanej izolacji starannie wygładzić
 Po wyschnięciu powłoki bitumicznej, przykleić starannie do niej
folię PE na kleju poliuretanowym
 Odtworzyć podsypkę piaskową i nawierzchnię z kostki brukowej
 Uzupełnić wymalowania ścian.
10.2. Taras
 Rozebrać ścianki dzielące taras na części użytkowe
 Starannie rozebrać nawierzchnie tarasu z płyt i zebrać podstawki
(posłużą one do odtworzenia nawierzchni)
 Zerwać pas izolacji termicznej ścian budynków do wysokości
pierwszej boni (biały pasek na elewacji)
 Na krawędziach otwartych tarasu odciąć cm pas izolacji z papy
na szerokości obróbki blacharskiej i zerwać go oraz rozebrać
rynny krawędziowe i obróbkę blacharską nadrynnową
 Wokół wpustów tarasowych wyciąć w papie otwory wymiarach
60x60 cm i usunąć papę wraz z wpustami
 Otwory w płycie stropowej w miejscach wpustów starannie
oczyścić i dokonać reprofilacji betonu zgodnie z zaleceniami w
pkt. 10.3.
 Wokół budynków, na całym ich obwodzie w obszarze tarasu
odciąć pasy papy o szerokości 1 m i zerwać je.
 Na odsłoniętych powierzchniach skuć warstwę spadkową do
poziomu płyty stropowej
 Starannie oczyścić i ewentualnie wyrównać podłoże (płyta
konstrukcyjna tarasu i powierzchnia ścian zewnętrznych
budynków dostępna po zerwaniu izolacji termicznej)
 Warstwę spadkową uzupełnić przez wstawienie płyt i klinów ze
styropianu ekstrudowanego XPS 300
 W miejscach otworów na wpusty osadzić systemowe wpusty
dachowe z mankietem z membrany EPDM, np. Dallmer
 Na krawędziach otwartych tarasu zamocować systemowe
obróbki z aluminium, np. Ravadeck DM
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 W miejscach przejść rur spustowych przez strop, przełożyć tak
rury, aby bezpośrednio nad przejściem znajdował się min 50 cm
odcinek prosty rury.
 Powierzchnię istniejącej izolacji z papy bardzo starannie
oczyścić
 Wszelkie nierówności na styku istniejącej papy i obróbek
krawędziowych tarasu oraz wokół wpustów wyrównać masą
bitumiczną typu KMB, np. Ceresit CP 48 Xpress
 Powierzchnie pionowe ścian budynków w pasie o szerokości 30
cm zagruntować systemowym preparatem FG 35
 Oczyszczoną powierzchnię papy zagruntować preparatem
bitumicznym, np. Ceresit CP 41
 Na tak przygotowanym podłożu wykonać izolację przeciwwodną
z membrany EPDM Resitrix z wyprowadzeniem na ściany na
min. 30 cm.
 Bardzo starannie obrobić w membranie wszystkie przejścia
instalacyjne (rury spustowe, instalacja odgromowa); przejścia te
dodatkowo doszczelnić w systemie Alsan Flashing firmy
Sopreme
 Zerwaną izolację termiczną na ścianach budynku uzupełnić
płytami ze styropianu XPS
 Na powierzchni tarasu rozłożyć matę drenażową grubości 4 mm
 Na macie drenażowej odtworzyć nawierzchnię z płyt tarasowych
na podstawkach
 Uzupełnić tynki na odtworzonych pasach izolacji termicznej ścian
budynków, powyżej nawierzchni z płyt tarasowych
 Zamontować rynny i rury spustowe związane z nimi na
krawędziach otwartych tarasu
 Odtworzyć ścianki dzielące taras na części użytkowe
Szczegóły ułożenia warstw przy remoncie izolacji tarasu są podane na
rysunkach nr 6 – 10 w załączniku rysunkowym

10.3. Reprofilacja betonu
 W miejscach występowania śladów zacieków na krawędziach
szczelin dylatacyjnych (po demontażu maskownic) i na
krawędziach przejść instalacyjnych rur spustowych i wpustów
tarasowych ( po zdemontowaniu przewodów), skuć beton na
głębokość około 2 cm, aż do osiągnięcia powierzchni która nie
uległa karbonatyzacji.
 Skutą powierzchnie betonu bardzo starannie oczyścić i odpylić
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 W przypadku odsłonięcia prętów zbrojeniowych wykuć je z
betonu w odsłoniętym obszarze i starannie oczyścić do
uzyskania metalicznego połysku
 Oczyszczoną stal zbrojeniową zabezpieczyć przez dwukrotne
pokrycie mineralna powłoką antykorozyjną Ceresit CD 30
 Oczyszczoną powierzchnię skutego betonu zwilżyć wodą do
stanu matowo wilgotnego i następnie ułożyć warstwę kontaktową
z zaprawy Ceresit CD 30
 Na warstwie kontaktowej, metodą „mokre na mokre” ułożyć
zaprawę naprawczą Ceresit CD 25 i wykonać reprofilację
krawędzi betonu
 Naprawioną powierzchnię, w miarę potrzeby, wyrównać przy
użyciu szpachlówki do betonu Ceresit CD 24.
Zaproponowane powyżej sposoby naprawy i zabezpieczenia przed wodą
przedmiotowych hal garażówych należy rozumieć jako zalecenia eksperckie,
które nie zastępują rozwiązań projektowych. Ze względu na trudny charakter
prac naprawczych i zabezpieczających zaleca się, żeby były one realizowane
na podstawie szczegółowych projektów wykonawczych i pod nadzorem osób
posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane.
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