
BauderTHERMOFOL -
Instrukcja uk³adania folii dachowej PVC

Systemy Dachów Stromych Systemy Dachów P³askich Systemy Dachów Zielonych



BauderTHERMOFOL
Istrukcja uk³adania PVC

1. Opis systemu. Niniejsza instrukcja dotyczy 
wykonania pokryæ dachów 
p³askich i stromych foliami 
BauderTHERMOFOL U
ze wszystkimi warstwami 
wymaganymi dla 
funkcjonalnoœci uk³adu 
pokrycia niezale¿nie od 
wysokoœci budynku.

• Folie dachowe 
BauderTHERMOFOL U - maj¹ 
zastosowanie w budowni-
ctwie nowym i renowacji 
starych budowli, dla uk³adów 
pokryæ dachowych 
zabezpieczonych od si³ 
ss¹cych wiatru zarówno
za pomoc¹ ³¹czników
mechanicznych z dodatkowym 
obci¹¿eniem, jak równie¿ 
uk³adów sklejonych.

• Folie dachowe 
BauderTHERMOFOL
typu U 15/18/20/24 s¹ to 
kalandrowane, zdwojone folie 
PVC P wzmocnione w³óknin¹ 
syntetyczn¹ wg DIN 16734, 
niezgodne z bitumem, odporne 
na promienie UV, przebicie 
korzeni i mikroorganizmy. 
Przeznaczone s¹ do u³o¿enia 
luŸnego z mocowaniem 
mechanicznym oraz 
jednoczeœnie w systemach
z obci¹¿eniem ¿wirowym, 
uk³adem zazielenienia lub 
warstw¹ u¿ytkow¹.

• BauderTHERMOFOL U 15 V 
to folia PVC-P kalandrowana, 
zdwojona i wzmocniona w³ókni-
n¹ syntetyczn¹ niezgodn¹
z bitumem - na spodniej stronie 
laminowana w³óknin¹. 
W³óknina umo¿liwia pewne 
sklejenie z pod³o¿em za 
pomoc¹ kleju zabezpieczaj¹ce 
od ssania wiatru a zarazem 
stanowi warstwê rozdzielcz¹
w przypadku renowacji 
pokrycia bitumicznego.

• BauderTHERMOFOL D 15 
jest foli¹ dachow¹ bez wk³adki 
noœnej i stanowi uzupe³nienie 
systemu w zakresie ukszta³to-
wania detali.

2. Sk³adowanie
i oznakowanie.

Folie dachowe 
BauderTHERMOFOL 
oznakowane s¹ na wierzchniej 
stronie odpowiednim nadru-
kiem, który u³atwia jednocze-
œnie mocowanie mechaniczne 
na zak³adach na brzegu pa-
sma.

Folie i osprzêt (elementy 
pomocnicze) s¹ opisane
i oznakowane na bia³ych 
etykietach. Tylko te komponen-
ty systemu mog¹ byæ miêdzy 
sob¹ ³¹czone. System 
BauderTHERMOPLAN-T -
na bazie FPO jest oznakowany 
kolorem niebieskim.
Elementy tego systemu nie s¹ 
kompaktybilne z systemem 
pokrycia PVC.

Folie dachowe 
BauderTHERMOFOL nale¿y 
sk³adowaæ czysto i sucho. Daje 
to gwarancjê nienagannego 
wykonawstwa. Okres sk³ado-
wania folii w odpowiednich 
warunkach magazynowych jest 
nieograniczony.

3. Warstwy zabezpiecza-
j¹ce, rozdzielcze i wy-
równuj¹ce.

Warstwy rozdzielcze miêdzy 
foliami dachowymi 
BauderTHERMOFOL U 
(niezgodne z bitumem)
i materia³ami niezgodnymi 
wymagane s¹ w celu 
unikniêcia wzajemnego 
oddzia³ywania przy 
bezpoœrednim kontakcie.
Na pod³o¿ach szorstkich dla 
zabezpieczenia folii dachowej 
lub paroizolacji musi byæ 
zastosowana odpowiednia 
w³óknina.

2 Bauder Schutzvlies W 300g/m
(przy niedu¿ej szorstkoœci)

2Bauder Schutzvlies W 600g/m  
(przy znacznej szorstkoœci).

Przy mocowaniu 
mechanicznym do betonu 
w³aœciwa jest tylko w³óknina 
syntetyczna odporna
na wiercenie. W uk³adach 
pokryæ dachowych 
mocowanych mechanicznie
na termoizolacji styropianowej 
lub poliuretanowej, dla 
spe³nienia wymogów przeciw 
po¿arowych wg normy
DIN 4102 czêœæ 7 „Twarde 
pokrycie” nale¿y u³o¿yæ 
warstwê rozdzielcz¹ z w³ókniny 
szklanej o ciê¿arze 
powierzchniowym minimum 

2120g/m .

2Rohglasvlies 120 g/m :
Bauder Glasvlies GV 120

Przy stosowaniu materia³ów 
termoizolacyjnych z w³ókien 
klasy ogniowej „A” mo¿na 
zaniechaæ stosowania warstwy 
ognioochronnej lub rozdziel-
czej.

4. Uk³adanie luŸne moco-
wane mechanicznie.

W systemie mocowania 
mechanicznego wszystkie 
warstwy uk³adu (takie jak: 
paroizolacja, termoizolacja, 
w³ókniny stanowi¹ce warstwy 
wyrównuj¹ce, przeciwogniowe, 
oraz folie dachowe) u³o¿one s¹ 
luŸno i zakotwione do pod³o¿a 
za pomoc¹ dopuszczonych 
elementów mocuj¹cych.

Kierunek uk³adania Na dachach, których pod³o¿e 
noœne stanowi deskowanie
lub blachy trapezowe, foliê 
dachow¹ BauderTHERMOFOL 
mocowan¹ na brzegu pasma 
nale¿y zasadniczo uk³adaæ 
poprzecznie do desek lub 
górnego profilu blachy 
trapezowej. Przy mocowaniu 
liniowym lub w polu p³aszczy-
zny mo¿liwe s¹ inne kierunki 
uk³adania.
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1. Konstrukcja noœna
2. Paroizolacja
3. Termoizolacja
4. Warstwa rozdzielcza i za-

bezpieczaj¹ca przeciwo-
gniowa (tylko na termo-
izolacji styropianowej)

5. BauderTHERMOFOL U
6. Element mocuj¹cy
7. Spoina (z³¹cze)
8. Utrwalenie spoiny wg 

potrzeby

Mocowanie na brzegu pasma 
folii

Mocowanie na brzegu pasma 
folii jest technik¹ mocowania 
pojedynczego umiejscowione-
go w kolejnoœci pod zak³adem 
folii. Zak³ady folii wynosz¹
10 cm. £¹cznik mechaniczny 
usytuowany jest w odleg³oœci
1 cm od brzegu folii do 
wewn¹trz.

Mocowanie liniowe - listwowe

Listwa mocuj¹ca Bauder 6/10 
mocowana jest odpowiednimi 
³¹cznikami poprzez foliê 
dachow¹ a nastêpnie przekryta 
oddzielnym paskiem folii 
BauderTHERMOFOL U 15
o szerokoœci 20cm, jednolicie 
zgrzanym do powierzchni folii. 
Zak³ady folii wynosz¹ minimum 
5cm.

Mocowanie liniowe 
(listwowe).

Mocowanie w polu 
p³aszczyzny. 

Elementy mocuj¹ce (³¹czniki) 
wkrêcane s¹ przez foliê
a nastêpnie uszczelniane
za pomoc¹ specjalnych 
kr¹¿ków wkrêcanych na 
³¹cznik. Utrwalenie spoiny tylko 
w przypadku ³¹czników b/st
i inne ³¹czniki mocowane
w polu p³aszczyzny uszczelnia-
my paskami lub kr¹¿kiem z folii 
BauderTHERMOFOL U 15. 
Zak³ady wynosz¹ minimum
5 cm.

Mocowanie w polu 
p³aszczyzny.

BauderTHERMOFOL
Instrukcja uk³adania PVC

Zabezpieczenie od ssania 
wiatru

Paul Bauder GmbH & Co. KG 
sporz¹dza na ¿yczenie 
szczegó³owe obliczenia 
obci¹¿eñ wiatrem. Z uwagi na 
znakomite w³aœciwoœci ró¿nych 
typów folii dachowych 
BauderTHERMOFOL U, 
mo¿na wybraæ odpowiedni 
system mocowania wielu 
producentów jak na przyk³ad 
SFS, Zahn, Fischer, EJOT, 
Etanco albo b/s/t

5. Uk³adanie luŸne pod 
dodatkowe obci¹¿enie

1. Konstrukcja noœna
2. Paroizolacja
3. Termoizolacja
4. Warstwa rozdzielcza

i zabezpieczaj¹ca przeciw- 
ogniowa (tylko na termo-
izolacje styropianowe)

5. BauderTHERMOFOL U
6. Warstwa zabezpieczaj¹ca 

(wg potrzeb)
7. Spoina (z³¹cze)
8. Utrwalenie spoiny
9. Warstwa wierzchnia kryj¹ca

Folie dachowe uk³adane luŸno 
nale¿y natychmiast obci¹¿yæ 
przeciw ssaniu wiatru.
W zakresie obci¹¿eñ dodatko-
wych obowi¹zuj¹ wymogi 
normy DIN 1055 czêœæ 4 jak 
równie¿ wykonawstwo wg 
specjalistycznych wytycznych 
dla dachów z hydroizolacj¹.

Po³acie dachów pokrytych 
¿wirem

- Nasyp ¿wirowy, d ³ 5 cm, 
uziarnienie 16/32 mm

- ok³adzina z p³yt na pod³o¿u 
¿wirowym (¿wir drobnozia-
rnisty)

- Nasyp ¿wirowy w kombinacji 
z mocowaniem mechani-
cznym.

Pod obci¹¿enie ¿wirowe
z niewielk¹ zawartoœci¹ 
kruszywa ³amanego, zaleca siê 
u³o¿enie na folii 
BauderTHERMOFOL U 
w³ókninê zabezpieczaj¹c¹
W 300. Przy pneumatycznym 
nanoszeniu ¿wiru na dach 
warstwa zabezpieczaj¹ca jest 
obowi¹zkowa.

Po³acie dachu z ok³adzinami 
dla ruchu pieszego
i ko³owego

- Ok³adzina z p³yt na pod³o¿u 
¿wirowym drobnoziarnistym
d ³ 5 cm

- Ok³adziny z p³yt na stojakach
- Zaprawa betonowa

Po³acie dla ruchu ko³owego 
wymagaj¹ zastosowania 
statycznie obliczonej p³yty 
naporowej z betonu zbrojone-
go. Na hydroizolacji nale¿y 
u³o¿yæ odpowiedni¹ warstwê 
rozdzielcz¹ i zabezpieczaj¹c¹.

Powierzchnie dachów 
zielonych

Zazielenienie ekstensywne - 
lekkie wykonuje siê z gotowych 
ukorzenionych ju¿ zielonych 
mat wegetacyjnych, metod¹ 
natryskow¹ lub pojedynczego 
nasadzenia roœlin. Na folii 
dachowej BauderTHERMOFOL 
mo¿na wykonywaæ uk³ady 
zieleni intensywnej. Kompletne 
uk³ady dachów zielonych 
zawarte s¹ w dokumentacji 
Baudera „Dachy zielone”. 
Szczegó³owe porady uzyskaj¹ 
Pañstwo od naszych doradców 
technicznych.
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Rzut poziomy w kszta³cie litery „L” 
(•ród³o: Si³y ss¹ce wiatru, wersja 3.8.) 
Dla budynku w kszta³cie litery „L” 
przyporz¹dkowanie d³ugoœci elewacji 
wynika z poni¿szego opisu.



BauderTHERMOFOL
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6. Uk³ady klejone

1. Konstrukcja noœna
2. Paroizolacja przyklejana
3. Termoizolacja PS 20 klejona 

do paroizolacji
5. BauderTHERMOFOL U 15 V
6. Bauder Vlieskleber 1014t
7. Spoina (z³¹cze)
8. Utrwalenie spoiny (wg 

potrzeby)

Klejenie

Instrukcja uk³adania:

Foliê dachow¹ BauderTHERMOFOL U 15 V nale¿y rozwin¹æ
z 5 cm zak³adem (na EPS 10 cm), wyrównaæ i ponownie zwin¹æ 
do po³owy wstêgi. Klej „Bauder Vlieskleber” 1014 nale¿y nak³adaæ 
pasmami odpowiednio do obliczenia si³ ss¹cych wiatru, przy czym 
nale¿y zwracaæ uwagê, aby klej nie dosta³ siê do z³¹cza. Foliê 
rozwijamy na powierzchni z klejem i dociskamy. Analogicznie 
postêpujemy z drug¹ po³ow¹ wstêgi folii. Klej „Bauder Vlieskleber 
1014” utwardza siê pod wp³ywem wilgoci. W ekstremalnie su-
chych warunkach pogodowych pod³o¿e musi byæ lekko zwil¿one.
Z³¹cza czo³owe nale¿y uk³adaæ ze szczelin¹ o szerokoœci
5 cm a nastêpnie uszczelniaæ paskiem kryj¹cym z folii Bauder 
THERMOFOL U 15 o szerokoœci 20 cm.
Po³¹czenia wykonuje siê tak samo foliami BauderTHERMOFOL U.

7. Z³¹cze Przygotowanie

Przed zgrzaniem z³¹cza nale¿y 
zwróciæ uwagê, aby 
powierzchnia pod zak³adem 
by³a wolna od py³u, 
zanieczyszczeñ i wilgoci.
Do czyszczenia nale¿y 
stosowaæ wy³¹cznie œrodek 
„Bauder Reiniger PVC”.
Po oczyszczeniu zachowaæ 
czas odparowania minimum
30 minut. Zawilgocon¹ foliê 
dachow¹ nale¿y osuszyæ
za pomoc¹ odpowiednich 
œrodków. Przed przyst¹pieniem 
do robót wykonaæ próbne 
zgrzewanie w celu dok³adnego 
okreœlenia parametrów 
zgrzewania.
Wytrzyma³oœæ na oderwanie 
nale¿y oceniæ w kierunku 
wzd³u¿nym i poprzecznym. 
Oderwanie musi nast¹piæ poza 
szczelin¹ spoiny.

Zgrzewanie gor¹cym 
powietrzem

Zgrzewanie gor¹cym 
powietrzem nastêpuje
za pomoc¹ automatycznej lub 
rêcznej zgrzewarki z bezstop-
niow¹ regulacj¹.
• Temperaturê rêcznej 
zgrzewarki (Leister Triac) 
nastawiamy miêdzy 440 °C
a 500 °C (stopieñ 6,5 - 7).
• Zakres temperatury 
zgrzewarki automatycznej 
nale¿y ustawiæ miêdzy 440 °C 
a 500 °C Prêdkoœæ posuwu 
powinna wynosiæ 1,8 - 2,5 
m/min.
• Nacisk zgrzewarki 
automatycznej na zak³adzie 
powinien wynosiæ minimum

210 N/cm .
• Nale¿y utrzymaæ 
równomiern¹ temperaturê 
zgrzewania
• Spoinê po ca³kowitym 
sch³odzeniu nale¿y sprawdziæ 
na zerwanie wzd³u¿
i w poprzek. Zerwanie na folii 
powinno nast¹piæ poza spoin¹.

£¹czenie na zimno œrodkiem 
spêczniaj¹cym

• Szerokoœæ spoiny powinna 
wynosiæ minimum 30 mm.
• Œrodek spêczniaj¹cy 
nak³adamy p³askim pêdzlem 
wzd³u¿ miêdzy zak³ad, 
jednoczeœnie wierzchni¹ 
warstwê folii dociskamy na 
zak³adzie (np. za pomoc¹ rolki)
• Powierzchniê z³¹cza nale¿y 
dobrze pokryæ œrodkiem 
spêczniaj¹cym unikaj¹c jednak 
jego nadmiaru.
• Ewentualne miejsca wadliwe 
nale¿y zgrzaæ gor¹cym 
powietrzem. Poprawka 
œrodkiem spêczniaj¹cym nie 
jest mo¿liwa.
• Œrodek spêczniaj¹cy 
(³¹czenie na zimno) mo¿na 
stosowaæ tylko w suchych 
warunkach pogodowych i na 
suchej powierzchni z³¹cza. 
Temperatura zewnêtrzna 
powinna wynosiæ ponad
+5 °C.
Zu¿ycie œrodka wynosi oko³o 
30g/mb z³¹cza.

Kontrola zgrzewu Wszystkie zgrzewy (wykonane 
gor¹cym powietrzem b¹dŸ
na zimno œrodkiem 
spêczniaj¹cym) nale¿y 
sprawdziæ pod wzglêdem 
nienagannego wykonania
za pomoc¹ iglaka.

Utrwalenie krawêdzi spoiny 
(z³¹cza)

Utrwalenie spoiny stanowi 
dodatkowy œrodek 
zabezpieczenia zgrzewu
w miejscach szczególnych
i ma na celu wyrównanie czo³a 
zgrzewu dla uniemo¿liwienia 
osadzania siê wilgoci, brudu
i mikroorganizmów.

Utrwalenie krawêdzi spoiny nie 
zastêpuje jednorodnego 
po³¹czenia ca³ego z³¹cza. 
Utrwalenie z³¹cza stosuje siê
w przypadku:
- Wykonania z³¹cza œrodkiem 
spêczniaj¹cym
- Z³¹cza wykonanego gor¹cym 
powietrzem w zag³êbieniach
- Na stykach z przeciw-
spadkiem
- Generalnie w systemach
z dodatkowym obci¹¿eniem.

KrawêdŸ spoiny (z³¹cza) 
przewidziana do utrwalenia 
œrodkiem „Bauder 
Nahtsicherungs-mittel PVC” 
musi byæ sucha i czysta. 
Œrodek do utrwalenia krawêdzi 
spoiny nanosi siê z butelki PE 
z dozownikiem. Zu¿ycie oko³o 
10g/mb z³¹cza.

Zagêszczony œrodek utrwalaj¹-
cy mo¿na przywróciæ do 
pierwotnej konsystencji robo-
czej dodaj¹c œrodek spêcznia-
j¹cy.

Œrodek do utrwalenia krawêdzi 
spoiny PVC nale¿y przed 
u¿yciem dok³adnie wymieszaæ 
w pojemniku a¿ do osi¹gniêcia 
barwy folii dachowej. W czasie 
u¿ywania nale¿y przestrzegaæ 
przepisów bezpieczeñstwa
w zakresie stosowania 
rozpuszczalników i p³ynów 
palnych. Szczegó³y zawarte s¹ 
w karcie charakterystyki œrodka 
do utrwalenia spoiny PVC firmy 
Paul Bauder GmbH & Co. KG.
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8. Ukszta³towanie 
krawêdzi dachu

Mocowanie kosza, gardzieli itp. 
nale¿y wykonaæ wg wyty-
cznych dla dachów p³askich, 
na ka¿dym po³¹czeniu z attyk¹, 
œcian¹ na krawêdzi dachu oraz 
przy przejœciach wiêkszych
od 500 mm d³ugoœci krawêdzi. 
Zabezpieczenie od si³ 
horyzontalnych mo¿e byæ 
wykonane w postaci obróbek 
blacharskich, mocowania 
liniowego, za pomoc¹ listew 
profilowanych albo
na po³aciach dachu
z mocowaniem mechanicznym 
równie¿ metod¹ mocowania 
liniowego pojedynczymi 
³¹cznikami w odleg³oœci
ca 25 - 33 cm.

Mocowanie obrze¿a 
pojedynczymi ³¹cznikami

Mocowanie obrze¿a za 
pomoc¹ obróbki blacharskiej

Mocowanie obrze¿a za 
pomoc¹ szyny

Wysokoœæ po³¹czenia < 50 cm 
U³o¿enie luŸne

Wysokoœæ po³¹czenia > 50 cm
Mocowanie mechaniczne

Wysokoœæ po³¹czenia > 50 cm 
Klejone

Po³¹czenie z attyk¹
i œcian¹

Wskazówki stosowania

Powierzchnie przeznaczone do klejenia musz¹ byæ wolne od brudu, wilgoci i t³uszczu. Powierzchnie metalowe nale¿y odt³uœciæ 
acetonem lub œrodkiem czyszcz¹cym „Bauder Reiniger PVC”. Powierzchnie g³adkie i lakierowane nale¿y zmatowiæ.
Klej nanosimy równomiernie na pod³o¿e i odwrotn¹ stronê folii za pomoc¹ packi zêbatej, pêdzla lub rolki.
Nale¿y zwracaæ uwagê aby klej nie dosta³ siê w miejsce z³¹cza. Pod³o¿a ch³onne jak tynk albo beton komórkowy nale¿y pokryæ 
dwukrotnie. Czas odparowania kleju wynosi min. 15 min. Zale¿y to jednak od temperatury i wilgotnoœci powietrza. Test lepkoœci 
(palcem) decyduje o faktycznym czasie odparowania kleju - klej nie mo¿e przywieraæ do palca, jednak musi byæ wyczuwalna jego 
lepkoœæ.
Foliê dachow¹ nale¿y roz³o¿yæ na pod³o¿u i za pomoc¹ rolki dobrze docisn¹æ. Nacisk ma decyduj¹ce znaczenie trwa³oœci sklejonego 
z³¹cza. Czas obróbki wynosi oko³o 2-4 godzin. Klej kontaktowy mo¿e byæ stosowany tylko w temperaturze do + 5 °C. W ni¿szych 
temperaturach obróbka jest niemo¿liwa.

2Zaraz po zakoñczeniu pracy pojemnik nale¿y szczelnie zamkn¹æ. Zu¿ycie w zale¿noœci od pod³o¿a 200-300 g/m . Pojemniki sk³adowaæ
w miejscu zabezpieczonym od mrozu. Okres sk³adowania wynosi 12 miesiêcy. Przy stosowaniu kleju „Bauder Kontaktkleber PVC” 
nale¿y przestrzegaæ wskazówek bezpieczeñstwa zawartych w karcie charakterystyki EG firmy Paul Bauder GmbH & Co. KG.

Bauder Kontaktkleber PVC
(Klej kontaktowy):
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A
B
C

D

A - Warstwa termoizlacyjna i 
przeciwogniowa

B - Thermofol U
C - Wype³nienie profilu
D - Zamocowanie w gardzieli

A - Listwa naro¿na, Thermofol U. 
sznur uszczelniej¹cy

A

A

B

C
D E

F
G

H

A - Zgrzew z³¹cza > 2 cm z uszczelnieniem 
krawêdzi na z³¹czu

B - Warstwa rozdzielcza i przeciwogniowa
C - Thermofol U
D - Wype³nienie profilu
E - Zamocowanie przy gardzieli
F - Blacha trapezowa
G - Paroizolacja z wiatroszczeln¹ 

krawêdzi¹
H - Termoizolacja

A
B

C
D

E

F

G
H

I

A - Obróbka attyki
B - Klej kontaktowy Thermofol
C - Beton zbrojony
D - Obróbka blacharska powlekana
E - Z³¹cze zgrzewane
F - Thermofol U
G - Warstwa rozdzielcza i przeciwogniowa
H - Termoizolacja
I - Paroizolacja

A
B
C
D

E
F

A - Œciana murowana
B - K¹townik
C - Trwa³e elastyczne uszczelnienie
D - Listwa mocuj¹ca ³¹czniki co 20 cm
E - Listwa ze sznurem uszczelniaj¹cym
F - Folia Thermofol U mocowana klejem 

kontaktowym



9. Elementy wyposa¿enia 
systemu.

BauderTHERMOFOL
Instrukcja uk³adania PVC

Materia³ Zastosowanie

Verbundblech PVC FB 12/14
(Blachy zespolone)

Po³¹czenia i zakoñczenia - obróbki blacharskie - mocowanie 
liniowe.

Quellschweißmittel PVC
(Œrodek spêczniaj¹cy)

Do po³¹czenia z³¹cza folii na zimno - zu¿ycie oko³o 30g/mb.

Nahtsicherungsmittel PVC 
(Œrodek utrwalaj¹cy krawêdŸ 
spoiny)

Do utrwalenia krawêdzi spoiny oraz mocowanie w polu 
p³aszczyzny ³¹cznikami b/s/t zu¿ycie oko³o 30g/mb.

Kontaktkleber PVC
(Klej kontaktowy PVC)

Klejenie folii dachowej na pod³o¿ach z blachy, stali, betonu, 
tworzywa syntetycznego, drewna przy po³¹czeniach
i nadbrze¿ach dachu, które nie s¹ powleczone PVC. Zu¿ycie 
oko³o 300g/mb.

Reiniger PVC
(Czyœcik PVC)

Do czyszczenia powierzchni z³¹cza, folii oraz pod³o¿y z 
twardego PVC, usuwa brud, resztki kleju, bitumu itp. Zu¿ycie 
zale¿y od stopnia zanieczyszczenia.

Innen-/Außenecken PVC 90° 
Universalecke
(Kszta³tki naro¿y wewnêtrznych 
i zewnêtrznych uniwersalne)

Gotowe kszta³tki do szybkiego i pewnego ukszta³towania 
naro¿nika o dowolnym k¹cie.

Dunstrohrsystem PVC
(Rura wywiewna PVC)

Podstawowy korpus. Montowany w konstrukcji noœnej
i po³¹czeniu paroizolacji. Rura wywiewna z ko³nierzem
z BauderTHERMOFOL D. Monta¿ w podstawowym korpusie, 
po³¹czenie do folii dachowej, daszki zabezpieczaj¹ce przed 
zacinaj¹cym deszczem.

Entwässerungssysteme PVC
(Systemy odwodnienia PVC)

Podstawowy korpus: Monta¿ w konstrukcji noœnej i po³¹czenie 
paroizolacji. Wpust standardowy z ko³nierzem 
BauderTHERMOFOL D: Monta¿ w korpusie podstawowym, 
po³¹czenie do folii dachowej, zbiornik dachowy, przelew 
awaryjny z ko³nierzem uszczelniaj¹cym BauderTHERMOFOL D.

Formteile PVC
(Kszta³tki PVC)

Przepusty dla przewodów odgromowych
Uchwyty przewodów odgromowych
Przepusty kablowe
Odpowietrzniki dachów „zimnych”
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Program dostaw
BauderTHERMOFOL - Materia³y pomocnicze

Oznaczenie

Paroizolacja 25

Opis

Folia polietylenowa klasy palnoœci
B2 Sd = 150 m, gruboœæ 0,25 mm

Numer artyku³u

6900 0025

Wymiary

4 x 25 m

Paroizolacja 40 Folia polietylenowa klasy palnoœci
B2 Sd = 240 m, gruboœæ 0,40 mm

6900 00404 x 25 m

W³óknina szklana
Bauder Glasvlies GV 120

2120g/m  w³óknina szklana jako warstwa 
rozdzielcza i przeciwogniowa

6900 13002 x 100 m

W³óknina zabezpieczaj¹ca
Bauder Schutzvlies W 300

2300g/m  w³óknina poliestrowa odporna 
na przewiercenie

6900 00402,0 x 60 m

W³óknina zabezpieczaj¹ca
Bauder Schutzvlies WB 300

2300g/m  w³óknina poliestrowa 
nieodporna na przewiercenie

6900 13012,0 x 50 m

Paroizolacje, warstwy rozdzielcze i ochronne

Oznaczenie

Rêczna zgrzewarka
na gor¹ce powietrze
Leister Triac S

Opis

Napiêcie 220 V 50/60 Hz ~
Moc max 3000 W
Temperatura 20 - 650 °C regulowana rêcznie

Numer artyku³u

6950 0006

Narzêdzia

Rêczna zgrzewarka
na gor¹ce powietrze
Leister Triac PID

Napiêcie 220 V 50/60 Hz ~
Moc max 3000 W
Temperatura 20 - 650 °C regulowana automatycznie
powinien/jest wskaŸnik temperatury

6950 0007

Zgrzewarka automatyczna
na gor¹ce powietrze
Leister Varimat

Napiêcie 220 V lub 380 V ~
Moc 4200 W lub 5200 W
Temperatura 20 - 650 °C regulowana automatycznie
Napêd 0,5 - 4 m/min regulowany

6950 0008

Wa³ek dociskowy Silikon 40 mm 6953 0000

20 mm nak³adana na zgrzewarkê „Triac”

40 mm nak³adana na zgrzewarkê „Triac”

20 mm wygiêta pod k¹tem 60° 

Dysza 5 mm nak³adana na zgrzewarkê „Triac”

Dysza szybkozgrzewania

6950 0000

6950 0003

6950 0002

6950 0001

6950 0004

Dysza do szczeliny
szerokiej

Dysza k¹towa 

Dysza dla sznura
uszczelniaj¹cego
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Zak³ad Achim

Austria Szwajcaria

Wszystkie dane zawarte w niniejszym prospekcie bazuj¹ na aktualnym 
stanie techniki. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian. Prosimy 
informowaæ siê na temat aktualnego stanu wiedzy technicznej w czasie 
trwania zamówienia.


