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Bauder PRÉMIUMtető
A biztonságos tetőrendszer

A lapostető az épület legjobban igénybevett szer-
kezete, amely állandó és fokozott terhelésnek van 
kitéve. A legnagyobb melegnek és legkeményebb 
hidegnek, gyakran extrém időjárási hatásoknak 
kell ellenállnia. Ilyen kihívások mellett a vízszige-
telés kíváló minősége és maximális teljesítménye 
alapkövetelmény.
 
A megbízható és hosszú élettartamú lapostetők fejlesz-
tésében a Bauder több mint 150 éve úttörő. Az évtizedek 
alatt összegyűjtött tapasztalatunk alapján egy olyan 
koncepciót alkottunk meg, mely az előre meghatározott 
rétegrendek alkalmazása esetén csúcsminőségű tető- 
rendszer létrejöttét szavatolja.

A Bauder PRÉMIUMtető esetében meghatározott feltételek 
mellett 20 év garanciát vállalunk a tető vízszigetelő rend-
szerének rendeltetésszerű működésére.
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Bauder PRÉMIUMtető
biztonság rendszergaranciával

TÜV SÜD-TanúSíToTT felÜgyeleT 

 
TÜV SÜD tanúsítvánnyal rendelkező alkalmazástechnikusaink 
rendszeresen ellenőrzik a kivitelezés szakszerű lefolyását.

A Bauder PRÉMIUMtető által garantált biztonság alapja a minőség. Ez a minőség számos, egy-
mással összhangban álló folyamat végeredménye, amelyet nálunk a TÜV Süd felügyel és tanúsít.
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20 ÉV gaRancIa 

20 év garanciát vállalunk PRÉMIUMtető rendszereink rendelte-
tésszerű működésére. Az 5 évenként esedékes karbantartási 
szemlék Bauder jelenlétében zajlanak, és írásban dokumentá-
lásra kerülnek. 
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1TÜV SÜD-TanúSíToTT gyáRTáSI folyaMaTok
 
Termékeink gyártása TÜV SÜD minősített üzemeinkben, 
Németországban történik.
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TÜV SÜD-TanúSíToTT BaUDeR alkalMazáSTechnIka

Szaktanácsadóink és alkalmazástechnikusaink elméleti és gyakorlati 
szaktudása és tapasztalata jelentős mértékben hozzájárul termékfejlesz-
téseink sikeréhez és a tanúsított minőségbiztosításhoz.

TÜV SÜD-TanúSíToTT kÉPzÉSek 
kIVITelezőknek

Az ÉMI-TÜV SÜD Kft. -vel közösen  megrendezett 
képzéseink célja, hogy a Bauder minőség szaksze-
rű kivitelezéssel párosuljon.

TÜV SÜD-TanúSíToTT SzakkIVITelezők

Az általunk ajánlott szakkivitelezők sikeresen teljesítették TÜV 
minősítéses képzéseinket.
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Rendszerben a biztonság

A Bauder PRÉMIUMtető rendszerei minden helyzetben optimális megoldást kínálnak és rugalma-
san illeszkednek az Ön elképzeléseihez. A tetőfelület hasznosítására, kaviccsal történő leterhe-
lésére, illetve fotovoltaikus rendszerek alkalmazására egyaránt lehetőség nyílik
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Beton aljzaton

Beton aljzaton

1 Záróréteg Baukubit k5k vagy BauderkaRaT

2 Vízszigetelés 
első rétege BauderTec kSa DUo BauderTheRM Ul 50

3 Hőszigetelő 
réteg BauderPIR fa BauderPIR M vagy

BauderPIR T

4 Párazáró réteg BauderfleX Dna vagy Bauder SUPeR al-e vagy
BauderTheRM DS2

5 Kellősítés Burkolit V

1 Leterhelés 
(opcionális) Bauder extenzív növényzet 

2 Záróréteg BauderSMaRagD vagy BauderPlanT e 5mm

3 Vízszigetelés 
első rétege BauderTec kSa DUo BauderTheRM Ul 50

4 Hőszigetelő 
réteg BauderPIR fa BauderPIR M vagy

BauderPIR T

5 Párazáró réteg BauderfleX Dna vagy Bauder SUPeR al-e vagy
BauderTheRM DS2

6 Kellősítés Burkolit V
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Trapézlemez aljzaton

fa aljzaton

1 Záróréteg BauderTheRMoPlan T 18 vagy 
BauderTheRMoPlan T 20

2 Hőszigetelő 
réteg BauderPIR fa

3 Párazáró réteg
BauderfleX Dna vagy
Bauder SUPeR al-e vagy
BauderTec DBR vagy
BauderTec kSD talkum

1 Záróréteg Baukubit k5k vagy BauderkaRaT

2 Vízszigetelés 
első rétege BauderTec kSa DUo BauderTheRM Ul 50

3 Hőszigetelő 
réteg BauderPIR fa BauderPIR M vagy

BauderPIR T

4 Párazáró réteg BauderfleX Dna vagy Bauder SUPeR al-e

5 Elválasztó 
réteg BauderfleX Ta 600
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átfogó biztonság

A projekt valamennyi stádiumában kompetens szaktanácsadással és aktív közreműködéssel 
segítjük az építészek, kivitelezők munkáját és garantáljuk a Bauder minőséget. 

  Biztonság a tervezéskor
Széles, minden igényt kielégítő termékpalettánk mellett 
átfogó és szakszerű tanácsadással kívánjuk segíteni az 
építészeket, tervezőket és kivitelezőket a tervezés, a 
kivitelezés és az átadás fázisában egyaránt. 

  Biztonság a kivitelezéskor
A Bauder PRÉMIUMtető esetében a kivitelezés kizárólag 
olyan szakcég által történhet, melynek szakemberei 
sikeresen elvégezték TÜV tanúsított képzésünket, és így 
olyan szolgáltatási színvonalat képviselnek, amely teljes 
mértékben megfelel a PRÉMIUMtető követelményeinek.

 
 

  Biztonság a helyszíni bejárások alkalmával
A kivitelezés ideje alatt rendszeres ellenőrzéssel és  
dokumentálással biztosítjuk a kivitelezés megfelelő 
minőségét. Az átadást követően kiállításra kerül a 
garancialevél és a karbantartási utasításokat tartalmazó 
dokumentáció.



a biztonságos tető záloga a szakértelem
ami 20 év garanciát szavatol Önnek

A Bauder PRÉMIUMtető kizárólag csak megfe-
lelő szaktudással rendelkező szakkivitelező 
bevonásával megvalósítható koncepció.

Hoszútávon is jól működő, biztonságos megoldást csak 
szakértőtől kaphatunk. Az általunk ajánlott szakkivite-
lező cégek mindegyike rendelkezik TÜV minősítéssel, 
tehát résztvett és sikeresen teljesítette TÜV tanúsított 
elméleti és gyakorlati oktatásainkat.
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a biztonságos tető záloga a szakértelem
ami 20 év garanciát szavatol Önnek

  a Bauderben biztos lehet
A garancia kérdésköre az építészek, tervezők és 
kivitelezők munkájában kulcsfontosságú. A Bauder 
PRÉMIUMtető koncepcióval célunk a biztonság megte-
remtése és megőrzése. A szakkivitelezők alkalmasságát 
és rendszereink minőségét a TÜV SÜD felügyeli és ISO 
9001: 2008 szerint tanúsítja. 

  O
KL

EV
ÉL

Elméleti és gyakorlati 
oktatás TÜV minősítéssel 
2016
 
Bauder lapostető rendszerek - műanyag lemezek 

MINTA Kft.

részt vett a Bauder lapostető rendszerek - műanyag 
lemezekről tartott elméleti és gyakorlati TÜV oktatáson, 
melynek végén sikeres vizsgát tett.

Szentendre, 2016. január 21.

Madaras Botond
ügyvezető igazgató
ÉMI - TÜV Süd Kft.

Jacek Topolewski
ügyvezető igazgató

Bauder Kft.

11



12

garantáltan biztonságos tetőrendszer

Az egyes rendszerek eltérő anyagszükségletet és kivitelezési módot 
követelnek meg. Rendszereinknél, így a Bauder PRÉMIUMtető esetében 
is a termékek kifogástalan minősége alapkövetelmény. A speciálisan 
lapostető szerkezetekben alkalmazható prémiumkategóriás vízszigetelő, 
hőszigetelő termékeink és zöldtető felépítményeink garantálják a 
maximális biztonságot és megbízhatóságot.

A lapostető szerkezetek különösen nagy kihívást jelentenek a hő- és vízszige-
telések területén. Európa vezető szigeteléstechnikai gyárójaként egyedülállóan 
széles termékpalettával, több évtizedes tapasztalattal és kiterjedt szolgáltatási 
körrel állunk partnereink rendelkezésére.
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Minden követelménynek eleget tesz: 
a BauderKARAT prémiumkategóriás elasztomerbitu-
menes zárólemez extrém hőmérsékletingadozások, 
szerkezeti mozgások és statikai terhelések esetén is 
tartósan teljesít. A BauderSMARAGD azonos minőség 
mellett az FLL irányelveknek megfelelő integrált gyök-
érvédelmének köszönhetően alkalmas zöldtető szer-
kezetekbe történő beépítésre.

hatékony és univerzális: 
BauderPIR hőszigetelés.

A BauderPIR poliuretán keményhabból készül, kiváló 
anyagtulajdonságainak köszönhetően gazdaságos 
és hatékony megoldást jelent a hőszigetelés terü-
letén. Kis anyagvastagsága ellenére is kiemelkedő 
hőszigetelő képességgel rendelkezik. Különböző 
vastagságban elengedhetetlen alkotóeleme a Bauder 
PRÉMIUMtető rendszernek.

Bitumen alapú vízszigetelő rendszerek
Csúcsminőség és hosszú élettartam: 
BauderKARAT és BauderSMARAGD zárólemezek.
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   a vízszigetelés zárórétege

BauderkaRaT
Csúcsminőségű bitumenes zárólemez 
poliészter hordozóbetéttel. Extrém idő-
járási viszonyok és terhelések esetén is 
maximális teljesítményt mutat.

BauderSMaRagD
BauderKARAT zárólemezzel megegyező 
minőségben készülő, FLL irányelveknek 
megfelelő gyökérvédelemmel rendelke-
ző zárólemez.

   hőszigetelés

BauderPIR fa, BauderPIR T
Poliuretán keményhabból készülő, gyorsan 
fektethető lapostető hőszigetelés 120 kPa 
nyomószilárdsággal. Lejtés nélküli tetőszer-
kezet esetén a BauderPIR T lejtésképző 
hőszigetelő elemet ajánljuk.
 

   a vízszigetelés első rétege

BauderTec kSa DUo
Hidegen öntapadó technológiával, 
egyszerűen és időtakarékosan 
fektethető lemez. Részletkialakítások 
optimális megoldása.

BauderTheRM Ul
Gyorshegeszthető lemez integrált 
páranyomás-kiegyenlítő réteggel.

BauderfleX Dna
Új fejlesztésű, hegeszthető párazáró 
lemez. Ideiglenes védszigetelés készí-
tésére is alkalmas.

   Párazáró réteg
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A flexibilis poliolefin (FPO) alapú, modern vízszigetelő 
rendszer a biztonság, egyszerű felhasználhatóság és 
hosszú élettartam új dimenziója. Szintetikus szövettel 
megerősített, amely méretstabilitást, nagy szakítószi-
lárdságot kölcsönöz a lemeznek. Ez a csúcskategóriás, 
innovatív lapostető vízszigetelő lemez a gyakorlatban 
évtizedek óta kiválóan és maradéktalanul helyt áll.

Műanyag alapú vízszigetelő rendszerek
Csúcsminőségű FPO vízszigetelő lemez: 
BauderTHERMOPLAN
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   a vízszigetelés zárórétege

BauderTheRMoPlan T
FPO lapostető vízszigetelő lemez. 
Méretstabil, az alkalmazáshoz ponto-
san illeszkedő szakadási nyúlással.

   hőszigetelés

BauderPIR fa
Kis súlyának köszönhetően egyszerűen 
és gyorsan fektethető, kiváló hőszige-
telő teljesítménnyel.

BauderfleX Dna
Új fejlesztésű, hegeszthető párazáró 
lemez. Ideiglenes védszigetelés készí-
tésére is alkalmas.

BauderTec DBR
Öntapadó és légzáró bitumenes pára-
záró lemez, megfelel a kapcsolódó DIN 
18234 előírásainak. Ideális trapézle-
mezre történő fektetéshez.

BauderTec kSD talkum
Hidegen öntapadó párazáró lemez 
ragasztható varrattal.

   Párazáró réteg
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A csúcsminőségű komponenseknek köszönhetően  
rendszereink generációkon keresztül megőrzik funkcionali-
tásukat, maximális biztonságot nyújtva óvják az épületet.
A Bauder PRÉMIUMtető az energiahatékonyság területén is 
kiválóan teljesít, környezetbarát és hosszútávon megtérülő 
befektetés.

egyénre szabott, minőségi rendszermegoldások 
a fenntartható fejlődés jegyében: használja ki a 
Bauder PRÉMIUMtető nyújtotta előnyöket.

Biztonság és  
fenntartható fejlődés
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Jelen kiadványunk valamennyi adata a tech-
nikai jelenlegi szintjén alapul. A változtatás 
jogát fenntartjuk. Kérjük, hogy megrendelés 
esetén érdeklődjön az irányadó műszaki 
ismeretszintről.
 0106BR/0316 hU

Bauder kft.
H-1158 Budapest,
Késmárk u.9.
Telefon +36 1 417 3121
Telefax +36 1 417 3121
info@bauder.hu

www.bauder.hu

 

 


