BauderTHERMOFOL
PVC-P хидроизолационни мембрани

Системи за скатни
покриви

Системи за плоски
покриви

Системи за зелени
покриви

BauderTHERMOFOL
PVC-P хидроизолации в система
Покривните хидроизолационни системи на
промишлените сгради и метални халета най-често
трябва да отговарят на средно високи изисквания.
Bauder предлага за тях разнообразни системни
решения с PVC-P мембрани. Еднослойната система с
BauderTHERMOFOL отговаря на всички изисквания на
съвременните стандарти и дава възможност за
сигурно изпълнение както при нови сгради, така и
при саниране.
1. BauderTHERMOFOL U/M хидроизолационни
мембрани
Здравите PVC-P покривни мембрани се полагат свободно в един слой, като снадките се заваряват или с горещ
въздух, или със специална мембрана на ленти.
Укрепването срещу засмукване от вятъра се изпълнява
бързо и сигурно чрез механично закрепване или баласт.
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Разделителен и предпазен слой
При полагане върху определени топлоизолационни
материали (например EPS) или под баластен слой
мити речни камъни е необходим разделителен
предпазен слой геотекстил.
2. Парокондензни мембрани Bauder
Според вида на покривната конструкция и нормативните строителни изисквания хидроизолационните
системи може да се допълват с парокондензни
мембрани с различно качество.

Саниране на покриви с BauderTHERMOFOL
Специалната PVC-P мембрана за саниране BauderTHERMOFOL U 15 V може да се използва при почти
всички видове стари покриви, включително с битумна хидроизолация и сентетична мембрани,
съдържащи пластификатори.
Тази мембрана е каширана от долната страна, залепва се по хоризонталните повърхности с
полиуретаново лепило, а застъпите за заваряват с горещ въздух.
Отделните мембрани се доближават плътно челно и странично и се покриват с некаширана лента
BauderTHERMOFOL с ширина 20 см.
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Дълготрайните BauderTHERMOFOL хидроизолационни мембрани се предлагат в различни
варианти на изпълнение, дебелини и цветове. Богатата гама аксесоари улеснява работата и
прави възможно изпълнението на специфични комплексни решения.

BauderTHERMOFOL М

BauderTHERMOFOL U 15 V

BauderTHERMOFOL U

BauderTHERMOFOL D

Система за механично закрепване
без баласт.
 BauderTHERMOFOL М с
изключително здрава армировка за
механично закрепване
 сигурна обработка по
хоризонталните повърхности и
снадките

Попитайте нашите
консултанти и за
BauderTHERMOPLAN-TFPO хидроизолационни
мембрани от най- високо
качество

Универсално приложима система.
 BauderTHERMOFOL U с оптимална
конструкция за свободно полаганемеханично закрепена или с баласт
 отговаря на FLL нормите за
устойчивост на пробив от корени на
растения

Система с интегриран разделителен
слой.
 BauderTHERMOFOL U 15 V специално
каширана от долната страна
 идеална за саниране на битумни и
синтетични хидроизолации
 здраво и устойчиво на засмукване от
вятъра залепване по хоризонталните
части (при спазване на технологията
на Bauder)
 знекаширани ивици по краищата за
заваряване с горещ въздух

Meмбрана за оформяне на детайли.
 лесно и сигурно оформяне на
детайли благодарение на голямата си
разтегливост
 приложима с всички системи на база
PVC мембрани

BauderTHERMOFOL
Технически характеристики
BauderTHERMOFOL

M

U

U 15 V

D 15

PVC-P

PVC-P

PVC-P (каширана)

PVC-P

светло сив

светло сив
(синьо-сив и черен олив)

светло сив

светло сив
(синьо-сив и черен олив)

синтетични нишки

синтетични нишки

синтетични нишки

синтетични нишки

1,2/1,5/1,8/2,0

1,5/1,8/2,0/2,4

1,5 (2,5 с кашировката)

1,5

Ширина на рулона

1,5 м.

1,5 м.

1,5 м.

0,5/1,5 м.

Дължина на рулона

20 м

20 м.
15 м. (2,4 мм)

20 м

10 м.

63120000 (1,2 мм)
63150000 (1,5 мм)
63180000 (1,8 мм)
63200000 (2,0 мм)

61150000 (1,5 мм)
61180000 (1,8 мм)
61200000 (2,0 мм)
61240000 (2,4 мм)

62150000

61000000 (1,5 мм)
61000000 (0,5 мм)

Материал
Цвят
Армировка
Дебелина (мм)

Артикул номер

Официални вносители

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstraße 63
D-70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0
Telefax 0711/88 07-300
stuttgart@bauder.de
www.bauder.de

Werk Bernsdorf
Paul Bauder GmbH
Dresdener Straße 80
D-02994 Bernsdorf
Telefon 03 57 23/2 45-0
Telefax 03 57 23/2 45-10
bernsdorf@bauder.de
www.bauder.de

Werk Bochum
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Hiltroper Straße 250
D-44807 Bochum
Telefon 02 34/5 07 08-0
Telefax 02 34/5 07 08-22
bochum@bauder.de
www.bauder.de

Schweiz
Paul Bauder AG
Bärenmatte 1
CH-6403 Küssnacht a.R.
Telefon 0 41/8 54 15 60
Telefax 0 41/8 54 15 69
info@ch.bauder.net
www.ch.bauder.net

Werk Landsberg/Halle
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Brehnaer Straße 10
D-06188 Landsberg b. Halle
Telefon 03 46 02/3 04-0
Telefax 03 46 02/3 04-38
landsberg@bauder.de
www.bauder.de

Werk Achim
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 1
D-28832 Achim
Telefon 0 42 02/5 12-0
Telefax 0 42 02/5 12-115
achim@bauder.de
www.bauder.de

Österreich
Bauder Ges.m.b.H.
Wagram 1
A-4061 Pasching/Linz
Telefon 0 72 29/6 91 30
Telefax 0 72 29/6 55 18
info@bauder.at
www.bauder.at

Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem
derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten
wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den im
Zeitpunkt Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen
Kenntnisstand.
0129/0208 DW

