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1 Hideg évszakban a tekercseket  
fagytól védett helyen kell tárolni és  
közvetlenül beépítés előtt a beépítés 
helyszínére szállítani. A hidegen 
öntapadó lemezeket a túlzott fel-
melegedéstól óvni kell, ügyeljünk 
rá, hogy a hátsó oldali lehúzható 
fóliát ne érje közvetlen napsugár-
zás. A tekercsek maximális tárolási 
ideje a gyártás dátumától számí-
tott 9 hónap. A szélszívás elleni 
megbízható védelem érdekében az 
aljzathoz való tapadást folyamato-
san ellenőrizni kell.

2 A hidegen öntapadó lemezt telje-
sen ki kell tekercselni és kiegyenesí-
teni. Az átlapolások szélessége lega-
lább 80 mm, palaszórásos felületen 
(pl. keresztillesztéseknél) min. 100 
mm legyen.

3 A lemez kitekercselését és 
kiegyenesítését követően a hátoldali 
védőfóliát a keresztillesztés előtt 
10 cm-rel eltávolítás nélkül be kell 
vágni, majd a lemezt a teljes lemez-
hossz kb. felétől egy leterhelő nyo-
móhengerre feltekercselni. Az alsó 
oldali lehúzható fóliát éles, egye-
nes pengével bevágni, és középről 
kiindulva előre illetve felfelé, a 
fektetési iránnyal megegyezően 
lehúzni. 

4 A hátsó oldalon található fólia 
szilikon bevonattal ellátott, a lemez 
hidegen öntapadó masszájával törté-
nő érintkezés elkerülésére fokozottan 
ügyelni kell.

5 Az illesztéseknél a fedőlemez 
sarkát 45° fokos szögben vissza 
kell vágni.

6 A részletképzéseknél, csatlako-
zásoknál és lezárásoknál a 
hidegen öntapadó lemezeket nem 
szabad túlfeszíteni a sarkokban  
keletkező üregképződés elkerülése  
érdekében. Kiegészítésül a leme-
zek lánghegesztő berendezéssel 
vagy forró levegővel történő aktívá-
lása ajánlott. 

7 A BauderTEC KSO SN és TEC KSO 
lemezeknél a keresztillesztéseket 
és a részletkialakítások lemezcsík-
jait kisméretű lánghegesztő beren-
dezéssel vagy hőlégfúvóval
(teljesítmény>3000 W) kell kiala-
kítani. A megfolyt bitumennek meg 
kell jelennie. A Bauder TEC KSO SN 
lemez esetében a hosszanti varra-
tok hegesztése is szükséges.

8 A BauderTEC párazáró lemezek 
trapézlemezre történő fektetése a 
felső bordázattal párhuzamosan 
történjen, a hosszanti varratok 
a felső bordázatra kerüljenek. 
Amennyiben a BauderTEC talkum 
lemez ideiglenes védszigetelésként 
kerül beépítésre, a keresztillesztések 
alá 15 cm szélességű fémlemezsávot 
kell elhelyezni és az illesztéseket hő 
általi aktiválással lezárni. 

9 Amennyiben a BauderTEC lemez 
első rétegként EPS hőszigetelésre 
kerül, a záróréteg hegesztése során 
keletkező magas hőmérséklet 
a hőérzékeny EPS helyenkénti 
olvadását eredményezheti.

BauderTEC/BauderTEC DUO hidegen öntapadó eljárás:
10a Fektetés csak hidegen öntapadó eljárással, látható kék szegélycsík az   
 átlapolások felső oldalán:

■ A lemez, az aljzat és a külső hőmérséklet legalább +10°C legyen.
■ A hosszanti varratokat, keresztillesztéseket és T-csatlakozásokat 
 erőteljes nyomás mellett nyomóhengerrel kell lezárni.
■ A tartós vízszigetelés érdekében a záróréteget folyamatos fektetéssel,  
 még aznap be kell építeni.

BauderTEC DUO/TEC talkum hegesztés lángolvasztással:
10b Átlapolások felület-folytonosítása lángolvasztással, látható piros szegély- 
 csík az átlapolások felső oldalán. Ideiglenes védszigetelés készítésére  
 is alkalmas:

■ A lemez, az aljzat és a külső hőmérséklet legalább +5°C legyen.
■ Az átlapolásokat (keresztillesztések, hosszanti varratok), és a részlet- 
 képzéseket lánghegesztő berendezéssel vagy hőlégfúvóval(teljesít-  
 mény>3000  W) kell hegeszteni. A megfolyt bitumennek meg kell   
 jelennie.
■ Az alsó oldali lehúzható fóliát a  lemez vége (keresztillesztés) előtt kb.  
 10 centiméterrel éles és egyenes  pengével be kell vágni, és csak a  
 keresztillesztés lezárásakor eltávolítani.
■ BauderTEC KSO és TEC KSO SN lemezeket folyamatosan kell fektetni.

Szükséges eszközök: kézi hőlégfúvó min. 3000 W telj., nyomóhenger, kézi 
nyomóhenger, collostok, vágókés, speciális vágókés, leterhelő nyomóhen-
ger
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Varratlezárás lángolvasztással

A BauderTEC KSD talkum varratlezárá-
sa akkor történjen lángolvasztással, 
ha:

■ a külső hőmérséklet nem teszi  
 lehetővé a hidegen öntapadó  
 eljárást (a lemez + 5 °C alatt nem  
 építhető be) 
■ a lemez ideiglenes védszigete- 
 lésként funkcionál majd

Beépítés
■ A mechanikai rögzítés az elfedett  
 szegélycsíknál, a lemezszéltől kb.  
 1 cm távolságban történjen  
 (tányéralátét). 
■ A hátsó oldali fóliát csak a perfo-  
 rált részig szabad bevágni.
■ Az alsó oldalon lévő perforált  
 védőfóliát csak a piros szegély- 
 csík alatt kell lehúzni. 
 Az alsó lemez sarkait 45° fokos  
 szögben vissza kell vágni. 
■ A T-csatlakozásnál a varratokat, 
 illesztéseket és kapillárisokat  
 lánghegesztő berendezéssel  
 lezárni.

BauderTEC KSD talkum
Párazáró lemez integrált elválasztó réteggel, mechanikus rögzítés

BauderTEC KSD talkum
Párazáró lemez ragasztva

Varratlezárás lángolvasztással

A BauderTEC KSD talkum varratlezárá-
sa akkor történjen lángolvasztással, 
ha:

■ a külső hőmérséklet nem teszi  
 lehetővé a hidegen öntapadó  
 eljárást (a lemez + 5 °C alatt nem  
 építhető be)
■ a lemez ideiglenes védszigete- 
 lésként funkcionál majd

Beépítés
■ Az alsó oldali védőfóliát előre/fel- 
 felé feszített állapotban eltávolí- 
 tani.
■ Az alsó lemez sarkait 45° fokos  
 szögben visszavágni.
■ A T-csatlakozásnál a varratokat, 
 illesztéseket és kapillárisokat  
 lánghegesztő berendezéssel le- 
 zárni.
■ Beton aljazaton (kellősítő alkal- 
 mazása mellett) az alsó oldali  
 bitument lánghegesztővel aktivál- 
 ni kell.
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Piros szegélycsík: varratlezárás lángolvasztással

A BauderTEC KSD DUO varratlezárása 
akkor történjen lángolvasztással, ha:

■ a külső hőmérséklet + 10 °C fok  
 alatt van, és nem teszi lehetővé a  
 hidegen öntapadó eljárást  
 (a lemez + 5 °C alatt nem építhető  
 be)

Beépítés:
piros varrat a kék varratra
■ Az első sor lemez fektetését a  
 tető szélétől a piros szegélycsík- 
 kal kell kezdeni.
■ A mechanikai rögzítés az elfedett  
 szegélycsíknál, a lemezszéltől kb.  
 1 cm távolságban történjen  
 (tányéralátét).

■ A második lemezsortól kezdve a 
 fektetés során mindig a piros var- 
 ratot kell a kék varratra helyezni.
■ A hátsó oldali fóliát csak a perfo-  
 rált részig szabad bevágni.
■ Az alsó oldalon lévő perforált  
 védőfóliát csak a piros szegély 
 csík alatt kell lehúzni.
 Az alsó lemez sarkait 45° fokos  
 szögben visszavágni.
■ A T-csatlakozásnál a varratokat, 
 illesztéseket és kapillárisokat  
 lánghegesztő berendezéssel le- 
 zárni.

Kék szegélycsík: varratlezárás hidegen öntapadó eljárással

A BauderTEC KSD DUO varratlezárása 
akkor történjen hidegen öntapadó 
eljárással, ha

■ a külső hőmérséklet + 10 °C fok  
 felett van és
■ az egyes rétegek fektetése  
 folyamatosan történik

Beépítés:
kék varrat a piros varratra
■ Az első sor lemez fektetését a  
 tető szélétől a kék szegélycsík- 
 kal kell kezdeni.
■ A mechanikai rögzítés az elfedett  
 szegélycsíknál, a lemezszéltől kb.  
 1 cm távolságban történjen  
 (tányéralátét).

■ A második lemezsortól kezdve a 
 fektetés során mindig a kék var- 
 ratot kell a piros varratra helyezni.
■ A hátsó oldali fóliát csak a perfo- 
 rált részig szabad bevágni.
■ Az alsó oldalon lévő perforált  
 védőfóliát csak a kék szegély 
 csík alatt kell lehúzni.
■ Az alsó lemez sarkait 45° fokos  
 szögben visszavágni.
■ A T-csatlakozásnál a varratokat,  
 illesztéseket és kapillárisokat  
 lánghegesztő berendezéssel le- 
 zárni.

BauderTEC KSD DUO
Párazáró lemez integrált elválasztó réteggel, mechanikus rögzítés

BauderTEC KSD DUO
Párazáró lemez ragasztva

Piros szegélycsík: varratlezárás lángolvasztással

A BauderTEC KSD DUO varratlezárása 
akkor történjen lángolvasztással, ha:

■ a külső hőmérséklet + 10 °C fok  
 alatt van, és nem teszi lehetővé a  
 hidegen öntapadó eljárást  
 (a lemez + 5 °C alatt nem építhető  
 be)

Beépítés:
piros varrat a kék varratra
■ Az első sor lemez fektetését a  
 tető szélétől a piros szegélycsík- 
 kal kell kezdeni.
■ A második lemezsortól kezdve a 
 fektetés során mindig a piros var- 
 ratot kell a kék varratra helyezni.
■ Az alsó oldali védőfóliát előre/fel- 
 felé feszített állapotban eltávolí- 
 tani.
■ Az alsó lemez sarkait 45° fokos  
 szögben visszavágni.
■ A T-csatlakozásnál a varratokat,
 illesztéseket és kapillárisokat  
 lánghegesztő berendezéssel le- 
 zárni.

Kék szegélycsík: varratlezárás hidegen öntapadó eljárással

A BauderTEC KSD DUO varratlezárása 
akkor történjen hidegen öntapadó 
eljárással, ha:

■ a külső hőmérséklet + 10 °C fok  
 felett van és
■ az egyes rétegek fektetése  
 folyamatosan történik

Beépítés:
kék varrat a piros varratra
■ Az első sor lemez fektetését a  
 tető szélétől a kék szegélycsík- 
 kal kell kezdeni. 
■ A második lemezsortól kezdve a 
 fektetés során mindig a kék var- 
 ratot kell a piros varratra helyezni.
■ Az alsó oldali védőfóliát előre/fel- 
 felé feszített állapotban eltávolí- 
 tani.
■ Az alsó lemez sarkait 45° fokos  
 szögben visszavágni.
■ Az alsó oldali védőfóliát lehúzni  
 és a T-csatlakozásnál a varrato- 
 kat, illesztéseket és kapillárisokat  
 erőteljes összenyomás mellett  
 nyomóhenger segítségével lezár- 
 ni. 
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■ Fektetés a tetőfelületre
 A lemezt 8 cm széles átlapolások- 
 kal és varratokkal kell illeszteni. A  
 hátsó oldali fóliát késsel bevágni  
 és lehúzni.
■ Alsó oldali fólia eltávolítása
 A hidegen öntapadó lemez össze- 
 nyomását követően az alsó olda- 
 lon található lehúzható fóliát  
 előre és felfelé (a fektetés irányá- 
 val megegyezően), feszített álla- 
 potban kell lehúzni.

■ Lemezvégek kialakítása
 Az alsó lemez sarkait 45° fokos  
 szögben vissza kell vágni.
■ Varratok, illesztések és keresztil- 
 lesztések
 A T-csatlakozásnál a varratokat,  
 illesztéseket és kapillárisokat  
 erőteljes összenyomás mellett  
 nyomóhenger segítségével kell  
 lezárni.
■ Az egyes rétegek fektetése folya- 
 matosan történjen, ideiglenes  
 védszigetelés kialakítása nem  
 megengedett.

■ Fektetés a tetőfelületre
 A lemezt 8 cm széles átlapolások- 
 kal és varratokkal kell illeszteni. A  
 hátsó oldali fóliát késsel bevágni  
 és lehúzni.
■ Alsó oldali fólia eltávolítása
 A hidegen öntapadó lemez össze- 
 nyomását követően az alsó olda- 
 lon található lehúzható fóliát  
 előre és felfelé (a fektetés irányá- 
 val megegyezően), feszített álla- 
 potban kell lehúzni.
■ Lemezvégek kialakítása
 Az alsó lemez sarkait 45° fokos  
 szögben vissza kell vágni.
■ A keresztirányú varratot nyomó- 
 henger segítségével kell lezárni

■ Varratok, illesztések és keresztil- 
 lesztések
 A T-csatlakozásnál a varratokat,  
 illesztéseket és kapillárisokat  
 erőteljes összenyomás mellett  
 nyomóhenger segítségével kell  
 lezárni.
 A lemezek szakszerű ragasztása  
 érdekében a keresztillesztés alá  
 egy szilád aljzat (pl.bádoglemez)  
 elhelyezése szükséges.
■ Az egyes rétegek fektetése folya- 
 matosan történjen, ideiglenes  
 védszigetelés kialakítása nem  
 megengedett.

BauderTEC KSD
Párazáró lemez ragasztva

BauderTEC DBR
Párazáró lemez ragasztva
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Piros szegélycsík: varratlezárás lángolvasztással

A BauderTEC KSA DUO varratlezárása 
akkor történjen lángolvasztással, ha:

■ a külső hőmérséklet + 10 °C fok  
 alatt van, és nem teszi lehetővé a  
 hidegen öntapadó eljárást  
 (a lemez + 5 °C alatt nem építhető  
 be)
■ a lemez ideiglenes védszigete- 
 lésként funkcionál majd
■ a folyamatos fektetés nem lehet- 
 séges

BauderTEC KSO és TEC KSO SN leme-
zeket folyamatosan kell fektetni.

Beépítés:
piros varrat a kék varratra
■ Az első sor lemez fektetését a  
 tető szélétől a piros szegélycsík- 
 kal kell kezdeni.

■ A második lemezsortól kezdve a 
 fektetés során mindig a piros var- 
 ratot kell a kék varratra helyezni.
■ Az alsó oldali védőfóliát előre/fel- 
 felé feszített állapotban eltávolí- 
 tani. A T-csatlakozásnál a varrato- 
 kat, illesztéseket és kapillárisokat  
 lánghegesztő berendezéssel le- 
 zárni.

Kék szegélycsík: varratlezárás hidegen öntapadó eljárással

A BauderTEC KSD DUO varratlezárása 
akkor történjen hidegen öntapadó 
eljárással, ha:

■ a külső hőmérséklet + 10 °C fok  
 felett van és
■ az egyes rétegek fektetése  
 folyamatosan történik

Beépítés:
kék varrat a piros varratra
■ Az első sor lemez fektetését a  
 tető szélétől a kék szegélycsík- 
 kal kell kezdeni. 
■ A második lemezsortól kezdve a 
 fektetés során mindig a kék var- 
 ratot kell a piros varratra helyezni.

■ Az alsó oldali védőfóliát előre/fel- 
 felé feszített állapotban eltávolí- 
 tani és a T-csatlakozásnál a varra- 
 tokat, illesztéseket és kapilláriso- 
 kat erőteljes összenyomás mellett 
 nyomóhenger segítségével  
 lezárni. 

BauderTEC KSA DUO
Első vízszigetelő réteg

BauderTEC KSA
Első vízszigetelő réteg

■ Fektetés a tetőfelületre
 A lemezt 8 cm széles átlapolások- 
 kal és varratokkal kell illeszteni. A  
 hátsó oldali fóliát késsel bevágni  
 és lehúzni.
■ Alsó oldali fólia eltávolítása
 A hidegen öntapadó lemez össze- 
 nyomását követően az alsó olda- 
 lon található lehúzható fóliát  
 előre és felfelé (a fektetés irányá- 
 val megegyezően), feszített álla- 
 potban kell lehúzni.
■ Lemezvégek kialakítása
 Az alsó lemez sarkait 45° fokos  
 szögben vissza kell vágni.

■ Varratok, illesztések és keresztil- 
 lesztések
 A T-csatlakozásnál a varratokat,  
 illesztéseket és kapillárisokat  
 erőteljes összenyomás mellett  
 nyomóhenger segítségével kell  
 lezárni.
■ Az egyes rétegek fektetése folya- 
 matosan történjen, ideiglenes  
 védszigetelés kialakítása nem  
 megengedett.
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Piros szegélycsík: varratlezárás lángolvasztással

A BauderTEC ELWS DUO varratlezárá-
sa akkor történjen lángolvasztással, 
ha:

■ a külső hőmérséklet + 10 °C fok  
 alatt van, és nem teszi lehetővé a  
 hidegen öntapadó eljárást  
 (a lemez + 5 °C alatt nem építhető  
 be)
■ a lemez ideiglenes védszigete- 
 lésként funkcionál majd
■ a folyamatos fektetés nem lehet- 
 séges

BauderTEC KSO és TEC KSO SN leme-
zeket folyamatosan kell fektetni.

Beépítés:
piros varrat a kék varratra
■ Az első sor lemez fektetését a  
 tető szélétől a piros szegélycsík- 
 kal kell kezdeni. 
 A második lemezsortól kezdve a 
 fektetés során mindig a piros var- 
 ratot kell a kék varratra helyezni.
■ Az alsó oldalon lévő perforált  
 védőfóliát mindkét szegélycsík,  
 illetve mindkét páranyomás- 
 kiegyenlítő csík alatt előre/felfelé,  
 feszített állapotban kell lehúzni.
■ Az alsó lemez sarkait 45° fokos  
 szögben visszavágni.
■ A T-csatlakozásnál a varratokat,  
 illesztéseket és kapillárisokat  
 lánghegesztő berendezéssel és  
 nyomóhengerrel lezárni.

Kék szegélycsík: varratlezárás hidegen öntapadó eljárással

A BauderTEC ELWS DUO varratlezárá-
sa akkor történjen hidegen öntapadó 
eljárással, ha:

■ a külső hőmérséklet + 10 °C fok  
 felett van és
■ az egyes rétegek fektetése  
 folyamatosan történik

Beépítés:
kék varrat a piros varratra
■ Az első sor lemez fektetését a  
 tető szélétől a kék szegélycsík- 
 kal kell kezdeni.  
 A második lemezsortól kezdve a  
 fektetés során mindig a kék varra- 
 tot kell a piros varratra helyezni.

■ Az alsó oldalon lévő perforált  
 védőfóliát mindkét szegélycsík,  
 illetve mindkét páranyomás- 
 kiegyenlítő csík alatt előre/felfelé,  
 feszített állapotban kell lehúzni.
■ Az alsó lemez sarkait 45° fokos  
 szögben visszavágni.
■ A T-csatlakozásnál a varratokat,  
 illesztéseket és kapillárisokat   
 nyomóhengerrel segítségével  
 lezárni.

Piros szegélycsík: varratlezárás lángolvasztással 

A BauderTEC ELWS DUO varratlezárá-
sa akkor történjen lángolvasztással, 
ha:

■ a külső hőmérséklet + 10 °C fok  
 alatt van, és nem teszi lehetővé a  
 hidegen öntapadó eljárást  
 (a lemez + 5 °C alatt nem építhető  
 be)
■ a lemez ideiglenes védszigete- 
 lésként funkcionál majd
■ a folyamatos fektetés nem lehet- 
 séges

BauderTEC KSO és TEC KSO SN leme-
zeket folyamatosan kell fektetni.

Beépítés:
piros varrat a kék varratra 
■ Az első sor lemez fektetését a  
 tető szélétől a piros szegélycsík- 
 kal kell kezdeni. 
 A második lemezsortól kezdve a 
 fektetés során mindig a piros var- 
 ratot kell a kék varratra helyezni.

■ A mechanikai rögzítés az elfedett  
 szegélycsíknál, a lemezszéltől kb. 
 1 cm távolságban történjen  
 (tányéralátét). A lemezt 10 perc- 
 cel a kitekercselés után mechani- 
 kusan kell rögzíteni, amennyiben  
 a záróréteg BauderTEC KSO vagy  
 KSO SN lemez. 
■ A hátsó oldali fóliát csak a perfo- 
 rált részig szabad bevágni.
■ Az alsó oldalon lévő perforált  
 védőfóliát csak a kék szegély 
 csík alatt kell lehúzni.
■ Az alsó lemez sarkait 45° fokos  
 szögben visszavágni.
■ A T-csatlakozásnál a varratokat, 
 illesztéseket és kapillárisokat  
 lánghegesztő berendezéssel és  
 nyomóhengerrel lezárni.

Kék szegélycsík: varratlezárás hidegen öntapadó eljárással 

BauderTEC ELWS DUO varratlezárása 
akkor történjen hidegen öntapadó 
eljárással, ha:

■ a külső hőmérséklet + 10 °C fok  
 felett van és
■ az egyes rétegek fektetése  
 folyamatosan történik

Beépítés:
kék varrat a piros varratra 
■ Az első sor lemez fektetését a  
 tető szélétől a kék szegélycsík- 
 kal kell kezdeni.  
 A második lemezsortól kezdve a  
 fektetés során mindig a kék varra- 
 tot kell a piros varratra helyezni.
■ A mechanikai rögzítés az elfedett  
 szegélycsíknál, a lemezszéltől kb.  
 

 1 cm távolságban történjen  
 (tányéralátét). A lemezt 10 perccel    
 a kitekercselés után mechani- 
 kusan kell rögzíteni, amennyiben  
 a záróréteg BauderTEC KSO vagy  
 KSO SN lemez. 
■ A hátsó oldali fóliát csak a perfo- 
 rált részig szabad bevágni.
■ Az alsó oldalon lévő perforált  
 védőfóliát csak a kék szegély 
 csík alatt kell lehúzni.
■ Az alsó lemez sarkait 45° fokos  
 szögben visszavágni.
■ A T-csatlakozásnál a varratokat,  
 illesztéseket és kapillárisokat   
 nyomóhenger segítségével lezár- 
 ni. 

BauderTEC ELWS DUO
Első vízszigetelő és páranyomás-kiegyenlítő réteg

BauderTEC ELWS DUO
Első vízszigetelő és páranyomás-kiegyenlítő réteg



14 1514

■ A BauderTEC KSO SN zárólemez  
 alsó oldalán egy nem öntapadó, 8  
 cm széles hegeszthető varrat   
 található.
■ Fektetés a tetőfelületre
 A lemez kiterítését követően a  
 hátsó oldali fóliát a keresztillesz- 
 tés vége előtt 10 centiméterrel  
 eltávolítás nélkül be kell vágni.  
 Ezután a lemezt a teljes lemez- 
 hossz kb. felétől egy leterhelő  
 nyomóhengerre fel-illetve vissza- 
 tekercselni. A hátsó oldali fóliát 
 késsel bevágni.
■ Alsó oldali fólia eltávolítása
 A hátoldali fóliát előre/felfelé,  
 feszített állapotban kell lehúzni. 
■ A hátoldali fólia végét mintegy  
 10 cm hosszúságban a lemez  
 visszahajtását követően le kell  
 húzni. 

■ Lemezvégek kialakítása 
 Az alsó lemez sarkait 45° fokos  
 szögben vissza kell vágni.
 Ezt követően az alsó lemez pala- 
 szórását  a keresztillesztéseknél  
 hőlégfúvóval be kell süllyeszteni,  
 majd a T-csatlakozásnál a kapillá- 
 risokat és a felső lemez alsó  
 oldalán lévő hidegen öntapadó  
 fedőmasszát aktiválni.
■ Varratok hegesztése
 A T-csatlakozásnál a varratokat,  
 illesztéseket és kapillárisokat  
 lánghegesztő berendezés és nyo- 
 móhenger segítségével kell lezár- 
 ni úgy, hogy a megfolyt bitumen  
 megjelenjen. Valamennyi csatla- 
 kozást a keresztillesztés kialakí- 
 tásával megegyező módon kell  
 kivitelezni.
■ Amennyiben a vízszigetelés alsó  
 rétegének kialakítása BauderTEC  
 KSA, TEC KSA DUO vagy TEC ELWS  
 DUO lemezekkel történik, a  
 Bauder TEC KSO SN lemezek folya- 
 matosan fektetendők.

A BauderTEC KSO zárólemez alsó 
oldalán lehúzható fóliával ellátott, 
hidegen öntapadó massza található. 
A lemez alkalmas olyan lapostető 
szerkezethez, melynek lejtése eléri 
vagy meghaladja a 2%-ot. 

■ Fektetés a tetőfelületre
 A lemez kiterítését követően a  
 hátsó oldali fóliát a keresztillesz- 
 tés vége előtt 10 centiméterrel  
 eltávolítás nélkül be kell vágni.  
 Ezután a lemezt a teljes lemez 
 hossz kb. felétől egy leterhelő  
 nyomóhengerre fel-illetve vissza  
 kell tekercselni. A hátsó oldali  
 fóliát késsel bevágni, a vágás 
 pontos helyét a már lefektetett 
 lemez varratát fedő lemezcsíkra 
 rávetíteni, és a varratfóliát  
 pontosan ezen a helyen bevágni.
■ Alsó oldali fólia eltávolítása
 A varratfóliát a hátsó oldali  
 fóliával egyidejűleg kell eltávolíta- 
 ni. A korábban, a keresztillesztés- 
 nél 15 cm szélességben fennma- 
 radt  védőfóliát le kell húzni, a  
 lemezeket egymásra illeszteni és  
 leragasztani. A hátoldali fólia  
 végét mintegy 10 cm hosszúság- 
 ban a lemez visszahajtását köve- 
 tően lehúzni, a lehúzható  
 fóliát előre és felfelé (a fektetési  
 iránnyal megegyezően) feszített  
 állapotban eltávolítani.

■ Lemezvégek kialakítása
 A sarkok visszavágását követően  
 az alsó lemez palaszórását a  
 keresztillesztéseknél hőlégfúvóval  
 be kell süllyeszteni.  
 A T-csatlakozásnál a kapillárisokat  
 és a felső lemez alsó oldalán lévő  
 hidegen öntapadó fedőmasszát  
 aktiválni kell.
■ Varratok hegesztése
 A T-csatlakozásnál a varratokat,  
 illesztéseket és kapillárisokat  
 lánghegesztő berendezés és nyo- 
 móhenger segítségével kell lezár- 
 ni úgy, hogy a megfolyt bitumen  
 megjelenjen. Valamennyi csatla- 
 kozást a keresztillesztés kialakí- 
 tásával megegyező módon kell  
 kivitelezni.
■ Amennyiben a vízszigetelés alsó  
 rétegének kialakítása BauderTEC  
 KSA, TEC KSA DUO vagy TEC ELWS  
 DUO lemezekkel történik, a  
 Bauder TEC KSO SN lemezek folya- 
 matosan fektetendők.

BauderTEC KSO SN
Zárólemez

BauderTEC KSO
Zárólemez (tetőlejtés ≥ 2 %)



Jelen prospektus valamennyi adata a technika 
jelenlegi szintjén alapul. A változtatás jogát 
fenntartjuk. Kérjük, hogy adott esetben tájé-
kozódjon a rendelés időpontjában mértékadó 
műszaki ismeretszintről.
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