
Zalety systemowych profili tarasowych i balkonowych Ultrament. 
 
 

 
    zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, rozdział 4 § 315, a także zgodnie ze 
zmianami Prawa Budowlanego obowiązującymi od 01.07.2013r prawidłowo zaprojektowany i wykonany taras 
lub balkon nie powinien być przyczyną zawilgocenia w części obiektów budowlanych lub na powierzchniach w 
obrębie tych obiektów, a także, aby opady atmosferyczne nie powodowały zagrożenia zdrowia i higieny 
użytkowania. 
 
Oznacza to, że konstrukcja tarasu i użyte do jego wykonania materiały powinny zapewnić szybkie i skuteczne  
odprowadzenie wody oraz wilgoci z każdej jego warstwy.  Na drodze spływającej wody i wilgoci nie powinno  być 
żadnych przegród, które mogłyby być przeszkodą w naturalnym spływie lub które mogą w przyszłości stanowić 
taką przeszkodę np. wskutek wysoleń, osadzania się wapnia na tych elementach profilu lub w zbyt małych 
szczelinach które służą do odprowadzania wilgoci zmniejszając możliwość wypływu wody.  
 
Takie warunki spełniają profile Perfecta, poniżej kilka ich zalet: 
 
1/profile skuteczne,  
-prosta konstrukcja zapewnia szybkie, nieograniczone żadną przegrodą odprowadzanie wody i wilgoci z 
wszystkich warstw tarasu, zapewniając pełną ochronę przeciwwilgociową jego krawędzi (zalecane w polskich 
warunkach klimatycznych), 
-w konstrukcji profili nie ma  przegród, szczelin  na których mogą osadzać się osady, wysolenia zmniejszające w 
przyszłości przepustowość odprowadzania wilgoci, 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
-profile pozwalają na zastosowanie małej ilości warstw na balkonie/tarasie, a przez to ograniczenie do 
wymaganego dla danego rodzaju płytek minimum grubości zaprawy klejowej pod płytkami. W zbyt grubej 
warstwie zaprawy może gromadzić się więcej wilgoci (ważne w polskich warunkach klimatycznych), 
 

 
1-płyta tarasowa/balkonowa, 2-warstwa spadkowa, 3-hydroizolacja, 4-profil, 5-taśma uszczelniająca, 6-zaprawa 
klejowa, 7-płytki, 8-zaprawa fugowa. 
 
2/profile uniwersalne 
-można stosować gresy i płytki o różnych grubościach, 
 

 
 
-mogą być wykonane w wersji flex umożliwiającej zastosowane na półokrągłych tarasach i balkonach, 
 

 



 
- w systemie narożniki zewnętrzne 90° i wewnętrzne stałe 90°oraz narożniki zewnętrzne o regulowanym kącie 
rozwarcia-zamówienie indywidualne, co bardzo ułatwia montaż oraz poszerza zakres zastosowań w 
budownictwie (np. pozwala eliminować wcześniejsze błędy kształtów w wykonaniu  płyt balkonowych), 

 
 
 
-można stosować różne izolacje przeciwwilgociowe, różnych systemów. Można stosować także maty drenażowe 
podpłytkowe  (chciaż raczej niezalecane w polskich warunkach klimatycznych gdyż przy długim zaleganiu śniegu 
na płytkach na tarasie może nastąpić zamarznięcie wilgoci w macie drenażowej co może spowodować 
podniesienie przyklejonych na macie płytek – tego typu rozwiązania bardzo dobrze funkcjonują w klimacie 
południowej europy gdzie nie występują długie i zmienne termicznie zimy). 
 
-opcjonalnie na indywidualne zamówienie profile mogą być w  innych kolorach z palety RAL (cena do ustalenia), 
oraz mogą być wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9 (cena do ustalenia) w kolorze stalowym 
 
3/profile trwałe  
-wykonane z wysokiej jakości aluminium zabezpieczonego dodatkowo antykorozyjnie przez chromianowanie z  
naniesioną  warstwą powłoki poliestrowej o optymalnej grubości nie powodującej jej pękania podczas ekspozycji 
na słońcu,   
 
4/profile proste w montażu,  
-nie wymagają dodatkowych elementów typu silikon lub sznury poliuretanowe kłopotliwe w aplikacji i mało   
  odporne na czynniki atmosferyczne, 
-wysoka jakość i precyzja wykonania wszystkich elementów systemu (profile wykonywane są na prasach 
sterowanych numerycznie) oraz powtarzalność wszystkich elementów i kolorów ogranicza do minimum 
powstanie błędów podczas montażu,  
-system składa się z profili  oraz  gotowych do użycia narożników zewnętrznych i wewnętrznych  o kącie stałych 
90°, narożników zewnętrznych i wewnętrznych  o kącie regulowanym, a także systemowych łączników, które w 
skuteczny sposób umożliwiają połączenie elementów systemu z zapewnieniem kompensacji naprężeń. 
 

 


