INFORMACJA WSTĘPNA
[...] Książka „Poradnik Hydroizolacje w budownictwie” autorstwa
Macieja Rokiela stanowi [...] cenne uzupełnienie rynku informacyjnego w
przedmiotowej problematyce.
[...] Na szczególne podkreślenie zasługuje strona graficzna książki:
duża liczba szczegółowych rysunków technicznych, pokazujących
sprawdzone w praktyce materiały systemodawców i producentów, oraz
zdjęć, dobrze obrazujących poruszone w treści problemy, z których
znaczna część jest autorstwa Autora książki. [...]

Fragment recenzji dr inż. Błażeja Zgoły
[...] Autor zadał sobie trud pisania bez ogródek o sprawach trudnych z
punktu widzenia technicznego i o realizacjach, w których popełniono
bardzo liczne błędy. Trzeba zaznaczyć, że dziedzina o której traktuje autor
jest dziedziną nową i nowatorską na polskim rynku, dlatego stare
przyzwyczajenia często są przeszkodą w aplikacji nowych rozwiązań
przychodzących do Polski z krajów zachodnioeuropejskich, z USA oraz
Japonii w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Tymczasem Poradnik stanowi
kompleksowe i usystematyzowane dzieło, co umożliwia wykorzystanie go
zarówno do celów projektowych, jak i wykonawczych oraz
eksploatacyjnych.
[...] Praca jest bardzo przydatna dla polskiego budownictwa i
wartościowa merytorycznie.

Fragment recenzji II wydania dr inż. Jerzego Karysia
Hydroizolacje stosuje się praktycznie w każdym budynku, aby chronić
jego elementy przed zawilgoceniem i destrukcyjnymi skutkami
wynikającymi z działania wody na materiały budowlane.
Przy niewłaściwym doborze materiałów i technologii izolacyjnych, a
przede
wszystkim
przy
niefachowym
przeprowadzeniu
prac
wykonawczych, powstające szkody w budynku zmniejszają jego wartość, a
nawet uniemożliwiają użytkowanie budynku lub części jego pomieszczeń.
Prace naprawcze, uszczelniające lub wymiana izolacji na nowe to
często trudne, kłopotliwe i kosztowne zagadnienia projektowe i
wykonawcze. „Poradnik Hydroizolacje w budownictwie” wyjaśnia wiele
zachodzących zjawisk i procesów związanych z zawilgacaniem. Stanowi
pomoc dla ekspertów, projektantów i wykonawców w praktycznym
stosowaniu rozwiązań naprawczych i doborze właściwych materiałów i
technologii, które umożliwiają właściwe i wieloletnie użytkowanie
pomieszczeń w obiektach budowlanych.
W opracowaniu omówiono takie tematy, jak: renowacje starego
budownictwa, balkony i tarasy, pomieszczenia wilgotne i mokre, dachy
zielone, wybrane zagadnienia dotyczące hydroizolacji basenów, czy
hydroizolacji zarówno cokołowych części budynków, jak i zagłębionych w
gruncie. Zaletami poradnika są obszerne opisy rysunków, szkiców i
przykładów praktycznych rozwiązań często spotykanych problemów
technicznych. W jednej publikacji zestawiono zagadnienia znajdujące się
dotychczas w różnych podręcznikach, publikacjach i materiałach firm
specjalistycznych.
„Poradnik Hydroizolacje w budownictwie” stanowi cenną i potrzebną
pozycję wydawniczą, która będzie przydatna zarówno osobom, które chcą
poznać zagadnienia i problemy związane z zawilgacaniem, jak i tym, które
maja już doświadczenie i wiedzę na ten temat, ale chcą ja jeszcze pogłębić.
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