
TIL Sp. o.o.  
Rzeczoznawca Budowlany mgr inż. Tomasz Malinowski  

tel. +48 501 089 934; e-mail: biuro@rzeczoznawca-budowlany.eu  

 

 

 

EKSPERTYZA TECHNICZNA  

balkonów budynku przy ul. Wspólnej 1 w Sokołowie Podlaskim  

- 1 -  

                                       
Ekspertyza Techniczna 

 

dotycząca oceny stanu technicznego płyt balkonowych, wraz z określeniem wpływu  ich 

aktualnego stanu na ewentualną dalszą bezpieczną eksploatację. Ustalenie sposobu naprawy 

wraz z podaniem technologii robót remontowych. 

 

 
 
 

 

ZAMAWIAJACY:        Wspólnota Mieszkaniowa „Wspólna 1” 08-300 Sokołów Podlaski     
                                               ul. Wspólna 1 

                                      
 

 

OBIEKT  :                     Wielorodzinny budynek mieszkalny  
 
 
 

 
 ADRES OBIEKTU:       ul. Wspólna 1   08-300 Sokołów Podlaski    
                                        

 
              

 OPRACOWANIE: mgr inż. Krzysztof Wrzeszcz 
                                mgr inż. Tomasz Malinowski 

 
                                                                                                                         
                                                                                                                         Za zespół  
                                                  
 
 
 
 

                                           Warszawa,  dnia 9 września 2019 r. 
                                



TIL Sp. o.o.  
Rzeczoznawca Budowlany mgr inż. Tomasz Malinowski  

tel. +48 501 089 934; e-mail: biuro@rzeczoznawca-budowlany.eu  

 

 

 

EKSPERTYZA TECHNICZNA  

balkonów budynku przy ul. Wspólnej 1 w Sokołowie Podlaskim  

- 2 -  

                                                                     

Ekspertyza Techniczna 
dotycząca oceny stanu technicznego płyt balkonowych wraz z określeniem wpływu ich 

aktualnego stanu na ewentualną dalszą  bezpieczną eksploatację.  

Ustalenie sposobu naprawy wraz z podaniem technologii robót remontowych. 

 

      Spis treści 
 

1. Podstawa formalna ekspertyzy ........................................................................................................ 3 

2. Przedmiot ekspertyzy ....................................................................................................................... 3 

3. Cel ekspertyzy ................................................................................................................................... 3 

4. Zakres opracowania ......................................................................................................................... 3 

5. Podstawy merytoryczne ekspertyzy ................................................................................................. 4 

6. Charakterystyka techniczna obiektu ................................................................................................ 5 

7. Opis stanu istniejącego .................................................................................................................... 6 

8. Opis  rozwiązań projektowych i ich stan aktualny ......................................................................... 11 

8.1.Konstrukcja ......................................................................................................................... 11 

8.2. Warstwy izolacyjne na balkonach ...................................................................................... 12 

8.3. Opis badań ......................................................................................................................... 12 

9. Analiza stanu istniejącego. ............................................................................................................. 15 

9.1. Izolacja i obróbki blacharskie ............................................................................................. 15 

9.2. Konstrukcja płyt balkonowych ........................................................................................... 16 

10. Wnioski ......................................................................................................................................... 17 

11. Uwagi ............................................................................................................................................ 19 

12. Opis technologii robót .................................................................................................................. 20 

13. Zalecenia ....................................................................................................................................... 20 

13.1. Ustalenia dotyczące sposobu wykonania robót .............................................................. 20 

13.2. Zakres robót ..................................................................................................................... 21 

14. Określenie kosztów wykonania prac remontowych .................................................................... 23 

15. Klauzule i zastrzeżenia .................................................................................................................. 23 

 

 
Załączniki: 
nr 1 – kosztorys prac naprawczych  
nr 2-  decyzje stwierdzające posiadanie przygotowania zawodowego. 
nr 3-  zaświadczenia o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 



TIL Sp. o.o.  
Rzeczoznawca Budowlany mgr inż. Tomasz Malinowski  

tel. +48 501 089 934; e-mail: biuro@rzeczoznawca-budowlany.eu  

 

 

 

EKSPERTYZA TECHNICZNA  

balkonów budynku przy ul. Wspólnej 1 w Sokołowie Podlaskim  

- 3 -  

1. Podstawa formalna ekspertyzy  

Ekspertyzę opracowano zgodnie z umową nr W.1/2019 z dnia 20.08.2019r. podpisaną 

pomiędzy Zamawiającym – Sokołowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp.z  

o.o. w Sokołowie Podlaskim, a Wykonawcą firmą TIL Sp. z o.o.  

 

2. Przedmiot ekspertyzy  

Przedmiotem ekspertyzy jest  

- zbadanie i ocena techniczna wspornikowych płyt balkonowych wraz z określeniem    

   wpływu ich aktualnego stanu na dalszą bezpieczną eksploatację. 

- przeprowadzenie analizy technicznej wad i usterek balkonów pod kątem możliwości          

   ich dalszego użytkowania.  

- ustalenie sposobu naprawy oraz podanie technologii prac remontowych.    

 

3. Cel ekspertyzy  

Celem ekspertyzy jest rzetelna, inżynierska ocena stanu technicznego płyt balkonowych 

pod kątem  możliwości usunięcia występujących uszkodzeń w celu umożliwienia ich 

dalszego bezpiecznego użytkowania: 

- zabezpieczenie  potrzeb stawianych przez użytkowników tj. spełnienia wymogów 

estetyczno użytkowych, zabezpieczenie konstrukcji przed nasilająca się korozją 

spowodowaną penetracja wody opadowej, 

- spełnienia wymogów stawianych przez władze architektoniczno - budowlane, oraz      

obowiązujące w tym zakresie przepisy i  normy techniczne. 

 
4. Zakres opracowania 

 

Opracowanie ma określić aktualny stan konstrukcji płyt balkonowych, warstw izolacyjnych  

i pod-posadzkowych oraz sposobu odwodnienia balkonów. Wskazać ewentualne 

uszkodzenia powstałe na etapie projektowania wykonawstwa oraz eksploatacji. 



TIL Sp. o.o.  
Rzeczoznawca Budowlany mgr inż. Tomasz Malinowski  

tel. +48 501 089 934; e-mail: biuro@rzeczoznawca-budowlany.eu  

 

 

 

EKSPERTYZA TECHNICZNA  

balkonów budynku przy ul. Wspólnej 1 w Sokołowie Podlaskim  

- 4 -  

Ocenić przyczyny ich  powstania oraz wskazać możliwości i warunki ich usunięcia z     

wykorzystaniem już  istniejących elementów w oparciu o  opracowany projekt budowlany 

- zapoznanie się z zakresem uszkodzeń i stopniem zniszczenia elementów obiektu,                          

- zapoznanie się z projektem architektoniczno- konstrukcyjnym budynku,   

 - wizja lokalna, wykonanie odkrywek, pomiarów sprawdzających, badań elementów 

   konstrukcyjnych zastosowanych powłok izolacyjnych w oparciu o metody 

   organoleptyczne oraz naniesienie zmian na kopie dokumentacji,  

-  inwentaryzacja wad i uszkodzeń przecieków poparta dokumentacją fotograficzną,  

-  sporządzenie opinii w ramach której wskazane będą przyczyny powstawania  uszkodzeń           

   konstrukcji wraz z uzasadnieniem oraz wskazane  zostanie jakie prace są do wykonania    

   celem naprawienia uszkodzeń, 

- ustalenie i przedstawienie sposobu naprawy konstrukcji, 

- wskazanie technologii i materiałów optymalnych do zastosowania w warunkach  

  uszkodzonego balkonu, 

  
5. Podstawy merytoryczne ekspertyzy  

- wizja lokalna i oględziny obiektu z dnia  21.08.2019 r. 

- projekt budowlany architektoniczno konstrukcyjny wykonany przez Biuro  

         Projektowo Badawcze Budownictwa Miastoprojekt Mazowsze ul. Królewska 27  

         Warszawa  autorstwa inż. arch. W Czerski , konstrukcja inż. M. Stankiewicz, inż. J.  

         Lindeman, inż. T. Woźniak,  instalacja sanitarne inż. Z. Więcławek, instalacje  

         elektryczne inż. M. Marwicz,  

- dokumentacja fotograficzna, 

- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

-       wykonane odkrywek na stropie, 

-       normy przedmiotowe, 
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6. Charakterystyka techniczna obiektu 

Obiekt zlokalizowany przy ul. Wspólnej 1  w Sokołowie Podlaskim jest wielorodzinnym, 

dwu-klatkowym, pięciokondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym.  

Wykonanym w technologii prefabrykowanej, żelbetowej z wielkoblokowych, kanałowych 

elementów pionowych. Budynek o układzie konstrukcyjnym mieszanym z poprzecznymi i 

podłużnymi nośnymi  ścianami konstrukcyjnymi, wykonanymi z elementów 

prefabrykowanych tj. bloków kanałowych,  wewnętrznych gr. 24cm i zewnętrznych 

ocieplonych gazobetonem gr. 36cm. Stropy prefabrykowane wykonane również w układzie 

mieszanym z  płyt kanałowych gr. 24 cm o rozpiętości 6, 4,8, 3,6 m. Płyty balkonowe w 

ilości 4 szt. na kondygnacji powtarzalnej ułożone są jako skrajne, pełne elementy 

prefabrykowane o rozpiętości 3,6 m  z wystającymi fragmentami wspornikowymi 

stanowiącymi konstrukcję płyt balkonowych o gr. 8cm. Ściany osłonowe wykonane z 

drobnowymiarowych bloczków gazobetonowych, ścianki działowe murowane z cegły 

dziurawki. Stropodach wentylowany z płyt korytkowych na ściankach ażurowych pokryty 

dwoma warstwami papy asfaltowej ocieplony wełną mineralną.  

 

 
   
Fot nr 1 
Widok  budynku z omawianymi balkonami prowizorycznie podpartymi stalowymi stemplami z rur o 
przekroju  Ø 60 mm  poprzez stalowe poziome belki z ceownika biegnące po krawędzi płyt. 
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Obiekt został poddany termomodernizacji polegającej na dociepleniu  ścian zewnętrznych 

metodą lekko mokrą. Izolacja pozioma na balkonach z jednej warstwy papy asfaltowej 

zakończona przy krawędzi obróbką blacharską z blachy ocynkowanej.  

Odprowadzenie wód opadowych z balkonów powierzchniowe ze spadkiem do zewnętrznej 

krawędzi obróbek krawędziowych. Balustrady balkonowe stalowe ażurowe mocowane do 

płyt balkonowych poprzez słupki od góry płyty. Warstwą zewnętrzną na płycie pozostaje 

cementowa, szlichta podkładowa w niektórych przypadkach pomalowana bądź przykryta 

wykładziną niekiedy na warstwie podkładowej ułożone są płytki ceramiczne. Płyty 

balkonowe ostatniego piętra z wyjątkiem jednej nie są przykryte daszkami i całość wód 

opadowych spływa po nich. Dodatkowo w trakcie eksploatacji w ramach prowizorycznego 

wzmocnienia konstrukcji wystające płyty wspornikowe o rozpiętości 90cm, podparto w 

narożach dwoma stalowymi stemplami rurowymi o przekroju Ø 60 poprzez biegnącą po 

krawędzi płyty belkę z przekroju ceowego. 

 
 

7. Opis stanu istniejącego 

 

W trakcie przeprowadzonych w dniu 21.08.2019 r. oględzin balkonów w budynku przy ul. 

Wspólnej 1 w Sokołowie Podlaskim zaobserwowano znaczny stopień degradacji ich 

konstrukcji. Uszkodzenia płyt balkonowych spowodowane są wieloletnią penetracją wód 

opadowych przez żelbetowe płyty konstrukcyjne.  
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Fot. nr 2 
Widoczna odpadnięta otulina na całej powierzchni żelbetowej płyty balkonu ostatniego piętra brak 
naroża w płycie, odparzona otulina w spodniej części płyty poniżej, która jest narażona na mniejszą ilość 
wody opadowej. 

 

Proces ten miał miejsce, na skutek źle działającej poziomej izolacji przeciwwodnej i 

systemu odwodnienia. Na płycie balkonu w lokalu nr 14 doszło do tego że otulina 

betonowa opadła na całej powierzchni płyty, a w narożach zewnętrznych ubytki betonu 

dotyczą całego przekroju (Fot nr 2). Korozja płyt balkonowych jest  szczególnie widoczna  w 

obrębie stref przy krawędziach zewnętrznych.  Znaczne ubytki betonu konstrukcyjnego 

dotyczą w niektórych przypadkach nawet na całego przekroju, rozwarstwienie płyt 

spowodowane korozją brak otuliny na całej powierzchni spodu płyt na IV p. Odkryte 

skorodowane pręty zbrojeniowe Ø8 mm 15x15 cm. Widoczne jest podparcia tymczasowe 

płyt stemplami z rur stalowych Ø 60 mm .  Podparcie płyt poprzez stalowe  ceowniki, belki 

usytuowane wzdłuż krawędzi zewnętrznej balkonów zmienia schemat konstrukcyjny pracy 

wspornika na belkę swobodnie podpartą nie dostosowując do tego zbrojenia samej 
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konstrukcji płyty, które usytuowane jest w górnej części przekroju. Widoczna jest zła jakość 

betonu z którego wykonane były prefabrykaty żelbetowe. Beton wyprodukowany w 

warunkach polowych, niskiej jakości wykonany z niejednorodnego kruszywa tj. 

niesortowanej pospółki o czym świadczy jego przekrój a w nim  wystające, zatopione 

częściowo kamienie polne o znacznych rozmiarach (Fot nr 5). W wyniku przenikania wody 

opadowej, podlegał on w okresach obniżonych temperatur  wielokrotnemu zamarzaniu i 

rozmarzaniu oraz w sezonie letnim intensywnemu parowaniu. Płyty w mniejszym bądź 

większym stopniu uległy rozwarstwieniu (Fot nr 2) z odparzoną popękaną warstwą spodnią 

szczególnie przy krawędziach.  Beton mokry o bardzo niskiej wytrzymałości, i 

zmniejszonym na skutek korozji przekroju, właściwie nie posiadający nośności  zagrażając 

bezpośrednio bezpieczeństwu konstrukcji . Uszkodzenia  płyt są spowodowane nieszczelną 

izolacją przeciwwilgociową, poziomą, pod-posadzkową i źle działającym systemem 

odwodnienia uszkodzone obróbki blacharskie i papa (Fot nr 4). Wyniki badań 

organoleptycznego młotkiem „Schmidta” świadczy o tym że przy krawędzi płyty nie 

posiada wytrzymałości i na skutek uderzenia odpada dużymi kawałkami. Płyty trzymają się 

tylko dzięki bardzo małej rozpiętości i tymczasowemu podparciu krawędzi poprzez stalową 

belkę. 
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Fot. nr 3 Zalany uszkodzony fragment płyty przy krawędzi balkonu widoczne rozwarstwienia 
konstrukcji płyty balkonowej widać skorodowany beton, który na skutek uderzenie młotkiem odpada 
całymi warstwami. 

 
 

 
Fot . nr 4 
Skorodowana warstwa podkładowa  ze zniszczoną obróbką blacharską i izolacją z papy 
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Fot . nr 5 
 
Widoczna zła jakość betonu w prefabrykatach wykonanego na bazie pospółki uszkodzony narożnik 
płyty balkonowej podpartej wzdłuż krawędzi zewnętrznej.  

 

 
 
Fot nr 6 
Widoczna korozja betonu odparzona otulina płyty balkonowej od spodu.  
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8. Opis  rozwiązań projektowych i ich stan aktualny 

 

8.1.Konstrukcja 

 

Konstrukcję budynku stanowią żelbetowe prefabrykowane ściany nośne typu „wielki blok”. 

Ścienne prefabrykaty kanałowe ustawione zgodnie z rysunkiem poniżej tworzą w budynku 

poprzeczny i podłużny układ konstrukcyjny . Stropy prefabrykowane z wielootworowych 

płyt kanałowych ułożonych również w  układzie mieszanym podparte z dwóch stron 

zbrojone jednokierunkowo zgodnie z rys. jak poniżej. Skrajne elementy stropowe w 

przęsłach środkowych i szczytowych zaznaczone na rysunku kolorem czerwonym stanowią  

prefabrykowane płyty z uszkodzonymi wspornikowymi elementami balkonowymi o gr. 

8cm. Wystające z prefabrykatów balkonowe płyty wspornikowe o gr. 8cm zbrojone są 

siatką górną z prętów Ø 8 o rozstawie 15x15 cm. 

 
8.1.1  Rzut konstrukcji kondygnacji powtarzalnej z lokalizacją poszczególnych prefabrykatów 
balkonowych poziomych i pionowych.   
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8.2. Warstwy izolacyjne na balkonach  
 

Warstwy izolacyjne na balkonach stanowią  

•       płytki ceramiczne (w kilku procentach balkonów), bądź różne wykładziny, 

•       cementowa warstwa podkładowa (szlichta) gr. 4cm, 

•       papa asfaltowa, 

•       krawędziowe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,4mm, 

•       płyta żelbetowa gr. 8cm, 

•       tynk cementowo wapienny. 

W trakcie eksploatacji budynku dokonano procesu jego termomodernizacji polegającej na 

dociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekko mokrą wraz z wykonaniem nowej elewacji. 

W trakcie renowacji nie podlegały ociepleniu płyty balkonowe. Natomiast wzmocniono je 

poprzez podparcie w narożach dwoma stemplami z rury Ø 60mm. Dokonano częściowej 

nieskutecznej naprawy izolacji poziomej oraz obróbek krawędziowych.  

 
8.3. Opis badań 

 

W celu sprawdzenia rzeczywistego układu warstw i jakości zastosowanych w czasie 

budowy materiałów wykonano dwie odkrywki w warstwach na balkonie. Dokonano 

opukania młotkiem uszkodzonych płyt balkonowych oraz dokonano ich pomiaru. 
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Odkrywka nr 1 lok. nr 14  fot. nr 7 

 

 
 

Fot. nr 7 
 
Widoczna zła jakość betonu w prefabrykatach wykonanego na bazie pospółki  kruszywa  nie 
sortowanego.  Niska wytrzymałość i wilgotność powoduje rozwarstwianie się betonu.  
Brak znacznej części płyty, która uległa odparzeniu i opadła. Widoczny kamień polny 
 znacznych rozmiarów wtopiony w beton świadczący niejednorodności kruszywa. 

 

      W odkrywce stwierdzono następujący układ warstw od góry: 

       •     uszkodzona wykładzina podłogowa, 

       •     warstwa podkładowa cementowa (szlichta)  gr. 4 cm, 

•      papa asfaltowa, 

•     krawędziowe  obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej , 

•     płyta żelbetowa rozwarstwiona, skorodowana gr. ok. 8 cm, 
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Odkrywka nr 2 na zalanej ścianie warstwowej  fot. nr 8 

 

 
Fot. nr 8 – odkrywka nr 2 
 

 

W odkrywce nr 2 stwierdzono następujący układ warstw 

       •      płytki ceramiczne podłogowe, 

•      warstwa podkładowa cementowa (szlichta) gr. 4cm, 

•      papa asfaltowa, 

•     krawędziowe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, 

•     skorodowana odparzona, uszkodzona płyta żelbetowa gr. ok. 6cm, 

•     widoczne na wierzchu zbrojenie siatki górnej z prętów Ø8 o rozstawie 15x15cm 

 

Widok odkrywki nr 2 pokazuje fot. nr 8  

W odkrywce stwierdzono uszkodzoną warstwę izolacyjną, przenikanie znacznych ilości wód 

opadowych do płyty konstrukcyjnej powodujące  wieloletnią korozję betonu i stali. Woda 

zawarta w konstrukcji podlegała wielokrotnemu zamarzaniu i rozmarzaniu powodując 

rozwarstwienie betonu o niskiej wytrzymałości i w konsekwencji utratę nośności płyty. 
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W odkrywce stwierdzono bardzo słabą jakość betonu brak jego wytrzymałości. Na skutek 

uderzeń młotkiem znaczne fragmenty betonu ulegały odpadnięciu, odkryte fragmenty 

prętów zbrojeniowych uległy korozji.   

 

Na skutek opukiwania płyt balkonowych od spodu w większości przypadków balkonów do 

połowy płyt beton wydawał głuchy dźwięk świadczący o odparzeniu znacznej powierzchni 

płyt, które ulegają rozwarstwieniu począwszy od krawędzi zewnętrznych balkonów. 

 

9. Analiza stanu istniejącego. 

 

9.1. Izolacja i obróbki blacharskie 

 
Izolacja przeciwwodna balkonów została wykonana z niskiej jakości papy asfaltowej na 

osnowie z tektury i z niemodyfikowanego asfaltu, która po wielu latach eksploatacji uległa 

utwardzeniu i popękaniu. Papa od początku była źle przyklejona (brak przetopów i 

gruntowania).  Odróbki blacharskie starego typu z grubej blachy ocynkowanej źle 
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mocowane i łączone (Fot. Nr 9) na wierzchu nie wpuszczone w beton, przyspieszały 

powstawanie uszkodzeń warstwy izolacyjnej i źle odprowadzały wodę opadową. Brak 

daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz w wielu miejscach brak wykończenia 

warstwy podkładowej izolacją podpłytową i samymi płytkami ceramicznymi spowodował 

znaczne zawilgocenie betonu o stosunkowo niskiej jakości. Zawilgocony beton szczególnie 

przy krawędziach płyt podlegał wielokrotnym cyklom przemarzania co powodowało jego 

korozję, rozwarstwienie i znaczne ubytki widoczne na załączonych zdjęciach. Odparzenie w 

sezonie letnim otuliny powodowało odkrycie zbrojenia a w konsekwencji jego korozję 

powodującą ograniczenie efektywnego przekroju zbrojenia i w połączeniu z obniżeniem 

wytrzymałości betonu powodowało utratę nośności analizowanych elementów 

konstrukcyjnych. W skrajnych przypadkach płyty balkonowe gdyby nie były dodatkowo 

prowizorycznie podparte mogły by ulec zarwaniu. 

 
 
Fot.  nr 9 
 

9.2. Konstrukcja płyt balkonowych 

 

 W konsekwencji tych zjawisk reologicznych, płyty balkonowe utraciły  znaczny procent 

swojej projektowanej nośności.  Proces erozji jest szczególnie zauważalny w balkonach 
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ostatniej kondygnacji tu na całej powierzchni i w pozostałych przypadkach na fragmentach 

od ich krawędziach do połowy rozpiętości, tam gdzie płyty były narażone na nacinający 

deszcz. W celu uniknięcia awarii Zarządca budynku zdecydował się na tymczasowe 

podparcie płyt balkonowych wzdłuż zewnętrznej krawędzi dwoma stemplami z rur Ø 

60mm poprzez ceową belkę krawędziową. Zmiana schematu pracy płyt balkonowych ze 

wspornikowego na wolnopodparty przy małej ich rozpiętości 90 cm pozwoliła uniknąć 

awarii.  

 

10. Wnioski 

1. Obecny stan płyt balkonowych zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Należy pilnie 

przystąpić do prac naprawczych  

 

2. Zły stan płyt balkonowych ma kilka przyczyn:  

• występujące przecieki i przesiąkanie wody z powierzchni balkonów do ich wnętrza 

skutkujące znaczną korozją betonu i stali szczególnie w płytach ostatniej kondygnacji i 

w strefach przy krawędziach balkonów na niższych piętrach, 

• przesiąkanie wody opadowej spowodowane złą jakością izolacji poziomej z papy 

asfaltowej niestarannie wykonanej z materiału niskiej jakości, 

• zły stan elementów odwodnienia, niestarannie wykonane krawędziowe obróbki 

blacharskie i brak daszków nad balkonami ostatniej kondygnacji, 

• brak warstwy wykończeniowej na szlichcie cementowej z płytek ceramicznych i 

izolacji podpłytowej, 

• zła jakość betonu o niskiej wytrzymałości z którego zostały wykonane płyty balkonów. 

 
3. Przesiąkanie wody opadowej powoduje osądzanie się nalotów węglanu wapnia, którego 

część skauje  na powłokę malarską odparzając ją od spodów balkonów tworząc zacieki. 

4. Przemieszczanie się wody pod warstwami podkładowymi i w posadzkach zewnętrznych 

oraz jej wypływ w „słabych punktach budynku” tworzy widoczne ślady jej wypływu w 

miejscach pęknięć, zarysowa i na styku ze ścianą (Fot nr 5). 
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5. Ukształtowanie spadków na balkonach oraz źle wykonane obróbki blacharskie wystające 

ponad płytę powodują zaleganie wody przy krawędziach.  

6. Źle działająca przepona izolacyjna umożliwia przenikanie wody w głąb płyty i zaleganie 

jej pod tynkiem, tworząc rozległe ślady zacieków i odparzeń (Fot nr 6). Uszkodzona 

izolacja na balkonach oraz niesprawne działanie obróbek blacharskich stało się 

przyczyną degradacji płyt balkonowych.  

 
Po analizie istniejącego stanu należy stwierdzić że głównym źródłem przecieków są balkony 

które wymagają kapitalnego remontu tj. odtworzenia wg. załączonych zaleceń. 

Powierzchnie balkonów szczególnie ostatniej kondygnacji na którą spływa bezpośrednio 

cała woda opadowa, a które nie posiadają sprawnie działającej izolacji i systemu 

odwodnienia  często są zalewane, a woda nie mając możliwości swobodnego spływu 

powierzchniowego wnika bezpośrednio w część konstrukcyjną płyt balkonowych. Jest to 

sytuacja nieprawidłowa i niezgodna z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlanych.  

 

W związku z powyższym remont balkonów powinien być wykonany  w trybie pilnym 

ponieważ bezpośrednio zagrażają one bezpieczeństwu użytkowników. 

 
Stopień uszkodzenia na skutek przemarzania nasiąkniętych wodą płyt balkonowych, 

polegający na rozwarstwieniu się i odspojeniu konstrukcji płyt  szczególnie ostatniej 

kondygnacji powoduje konieczność ich rozebrania.   

Płyty ostatniej kondygnacji powinny podlegać całkowitemu demontażowi płyty kondygnacji 

poniżej powinny być rozebrane na fragmentach w, których została naruszona struktura ich 

konstrukcji, o czym świadczy  głuchy odgłos przy uderzeniach młotkiem i brak 

wytrzymałości przy badaniu młotkiem „Schmidta”.  
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11. Uwagi 

1. Po skuciu warstwy podkładowej, rozebraniu uszkodzonej izolacji wraz z obróbkami 

ślusarsko - blacharskimi i skorodowanych fragmentów płyt balkonowych na odcinkach 

gdzie beton został odparzony (głuchy), należy ocenić pole przekroju zbrojenia i uzupełnić 

go do stopnia powierzchni zbrojenia projektowanego.  

2. Należy uzupełnić (wkleić) pręty zbrojeniowe odpowiadające ubytkom zbrojenia 

pierwotnego powstałym na skutek korozji. Na podstawie oceny rozebranego betonu 

należy opracować projekt wykonawczy dotyczący odbudowy skutych elementów płyt 

balkonowych oraz uzupełnienia zbrojenia konstrukcji. 

3. Radykalne rozwiązania naprawcze, zalecane w niniejszej ekspertyzie polega na usunięciu   

 wszystkich warstw nawierzchniowych,  

 całej infrastruktury w postaci balustrad, obróbek blacharskich, fragmentów 

docieplenia ścian zewnętrznych, itp.  

 skuciu płyt balkonowych do miejsca styku ze stropowym prefabrykatem 

kondygnacji,  

 wylaniu nowych płyt balkonowych,  

 wykonaniu nowej izolacji wodochronnej, 

 ponownym ułożeniu wszystkich warstw nawierzchniowych  i infrastruktury zgodnie z 

projektem technicznym 

Taki sposób postępowania wiąże się z dużymi kosztami i uciążliwościami, jednak stanowi 

gwarancję skutecznej naprawy płyt balkonowych na całym budynku. 

 
Stąd w niniejszej ekspertyzie zarekomendowano wykonanie właśnie tego 

kompleksowego wariantu usunięcia wszystkich starych i wykonania nowych płyt  

balkonowych wraz z warstwami izolacyjno -wykończeniowymi i elementami ślusarsko-

blacharskimi.  

Do tego celu można wykorzystać istniejące zbrojenie jednak należy je uzupełnić prętami 

o przekroju odpowiadającym ubytkom korozji.  
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12. Opis technologii robót 

Prace remontowe należy rozpocząć od demontażu części posadzki warstw pod-

posadzkowych, izolacji wraz z obróbkami blacharskimi, balustrady oraz samej płyty 

balkonowej. 

 
Po wylaniu nowej konstrukcji płyt balkonowych ze spadkami ok. 1% na zewnątrz, 

opuszczeniem pod obróbki powierzchni betonu o ok. 1 cm na szer. 10 cm wzdłuż krawędzi. 

Należy zagruntować konstrukcji zgodnie z opisem technicznym, wykonać same obróbki 

blacharskie najlepiej z blachy powlekanej gr. 0,3mm, powłokę izolacyjną z papy 

termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na osnowie z tkaniny poliestrowej gr. miń 3,8 mm 

oraz warstwę podkładową ze szlichty cementowej wraz z izolacją podpłytową.  Okładzinę 

ceramiczną gres mrozoodporny i spoiny należy wykonać na kleju mrozoodpornym i 

elastycznym dobrej jakości. Prace naprawcze należy wykonywać zgodnie z poniższym 

opisem technicznym przestrzegając reżimu technologicznego firmy PCI. Wcześniej należy 

wykonać montaż balustrad najlepiej do czoła balkonów tak aby nie dziurawić izolacji 

poziomej płyt balkonowych. 

 
13. Zalecenia 

 

13.1. Ustalenia dotyczące sposobu wykonania robót  

 

1. Remont i odbudowę płyt balkonowych należy wykonać na bazie opracowanego projektu 

konstrukcyjnego po wcześniejszej weryfikacji przez projektanta stanu zbrojenia 

konstrukcyjnego. 

2. Remont izolacji i odwodnienia należy wykonać na bazie materiałów i technologii firmy 

PCI. Przy wykonywaniu robót należy zachować reżym technologiczny oraz sterylne 

warunki pracy.  

3. Wszystkie prace powinny być wykonywane przez pracowników o należytych 

kwalifikacjach (zbrojarze, cieśle izolerzy, posadzkarze, płytkarze).  
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4. Należy zdemontować  izolację, uszkodzone fragmenty płyt balkonowych oraz wykonać 

renowację fragmentu usuniętych płyt, ponowną izolację i ponowny montaż balustrady z 

posadzką,  warstwą podkładową i renowację ściany.  

 
13.2. Zakres robót  

 

Roboty konstrukcyjne  
 

- wykonać rusztowanie w obrębie prowadzonych prac 

- usunąć istniejącą warstwę podkładową ze szlichty cementowej, 

- usunąć fragmenty izolacji i obróbek blacharskich, 

- usunąć konstrukcję balustrady i stopniowo od góry podparć balkonowych, 

- przystąpić do skuwania płyt balkonowych od góry usuwając sukcesywnie podparcia płyt, 

- oczyścić i uporządkować wystające zbrojenie, 

- wykonać szalunki płyt od dołu, 

- przygotować, dołożyć i wkleić brakujące zbrojenie płyt balkonowych, 

- wylać skute fragmenty płyt balkonowych zwracając uwagę na miejsca styku starego 

betonu z nowym , który powinien być nośny, dokładnie oczyszczony i zaimpregnowany. 

- wykonać obróbki krawędziowe opuszczone i montaż balustrad, 

- wykonać zagruntowanie powierzchni i powłokę izolacyjną z papy termozgrzewalnej, 

- wykonać warstwę podkładową ze szlichty cementowej, 

- uzupełnić docieplenie na ścianach zewnętrznych, 

- wykonać izolację podpłytową firmy PCI, 

- wykonać okładzinę z gresu mrozoodpornego na zaprawie klejowej mrozoodpornej i  

  elastycznej wraz z cokolikiem wpuszczonym w ścianę, 

- wykonać spoinowanie płytek elastyczną spoiną dobrej jakości, 

- pomalować tynk elewacyjny 

 
Uszczelnienie podpłytkowe w proponowanej technologii PCI 

- wkleić na świeżo położoną warstwę PCI Secoral 2K Rapid przyciętą matę matę izolacyjną   
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  PCI Pecilastic W, 

- posmarować wywinięta matę szlamem PCI Secoral 2K Rapid, 

- lekko zwilżyć powierzchnie szlamu mgłą wodną z rozpylacza, 

- na wilgotną powierzchnię nałożyć za pomocą pędzla warstwę PCI Masterseal 6100 FX z  

   zakładem na powierzchnię poziomą izolacji PCI Secoral 2K Rapid, 

- po utwardzeniu pierwszej powłoki  PCI Masterseal 6100 FX zwilżyć przed nałożeniem  

  drugiej powłoki, 

- na wilgotna pierwsza powłokę nanieść za pomocą pędzla drugą warstwę izolacji PCI  

  Masterseal 6100 FX w kierunku przeciwnym do kładzenia pierwszej warstwy (grubość 2  

  warstw około 2 mm), 

- przykleić pasy płytek gresowych zachowując szczelinę dylatacyjną. Przy  klejeniu gładka  

  stroną pacy rozetrzeć na podłożu cienką warstwę kleju Sopro No 1.   Podobnie gładką  

   stroną pacy nanieść cienka warstwę kleju na spodnią stronę płytek, a  stroną zębatą  

   nanieść klej na warstwę kontaktową podłoża, 

- przy układaniu płytek na zakończeniu od strony krawędzi wkleić kątownik mosiężny firmy  

  Schluter Basik M (MBS 100) wys. 10 mm stanowiący jednocześnie czoło plytek, 

- uzupełnić szczelinę szer. 5 mm międzykątownikiem a zakończeniem płytek fugą 

silikonowo kauczukową Plastikol FDN firmy Weber (Deitermann), 

- przykleić od strony ściany cokolik terakotowy o wysokości 11 cm pozostawiając szczelinę  

   wys. 8 mm  od powierzchni poziomej gresu, 

- w szczelinie dylatacyjnej (pod cokolikiem i nad dylatacja) wsunąć pasek złożonej folii, aby  

  fuga nie skleiła się do spodu szczelin, 

- uzupełnić szczeliny Plastikolem FDN,  

 

Uwaga: przy prowadzeniu robót należy ściśle przestrzegać wytycznych technologicznych 

dotyczących sposobu aplikacji materiałów przewidzianych w ekspertyzie. 
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Czas prac remontowych na balkonach w zależności od wielkości ekipy remontowej 

oceniamy na około dwóch miesięcy. 

14. Określenie kosztów wykonania prac remontowych  

Obliczenie kosztów wykonania robót remontowych dokonano w kosztorysie budowlanym 

stanowiącym załącznik do niniejszej ekspertyzy. Wartość wykonania prac wynosi kwotę 

78.410,58 zł netto tj.  84.68343 zł. brutto – załącznik nr 1  

 
15. Klauzule i zastrzeżenia  

 

  1) Niniejsza ekspertyza nie stanowi projektu budowlanego mającego na celu odbudowę 

zniszczonych płyt balkonowych. Przed wykonaniem robót należy opracować właściwy 

projekt i uzyskać pozwolenie na budowę.   

  2) Ekspertyza ujmuje stan przedmiotowy na dzień jej opracowania. Wykonano ją na 

podstawie obowiązujących przepisów formalno- prawnych, przedmiotowych norm, 

warunków technicznych oraz wiedzy technicznej. Do sporządzenia opracowania 

wykorzystano dostępne dokumenty oraz pozyskane informacje. 

  3) Ekspertyzę sporządzono z zachowaniem należytej staranności na podstawie 

przeprowadzonej wizji lokalnej, pozyskanych informacji, dostępnych dokumentów oraz 

wykonanych badań i analiz.  

  4) Założono, że wszystkie pozyskanie informacje są zgodne z prawdą oraz nie zostało nic 

zatajone, co mogłoby istotnie wpłynąć na najważniejsze ustalenia poczynione w opinii. 

Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań i analiz zostały szczegółowo omówione i 

przedstawione powyżej.  

   5) Należy mieć na uwadze, że w przypadku ujawnienia nowych znaczących faktów bądź 

okoliczności, przedstawione analizy i wnioski mogą podlegać stosownym uzupełnieniom 

lub korekcie. 


