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BauderTHERM
Általános tudnivalók

1 A BauderTHERM lemezek +5 °C   
alatt, illetve a BauderTHERM DS 1   
DUO lemezek +10 °C fok alatt nem  
tárolhatók és fektethetők!                 
A lemezeket a napsugárzástól és az    
erős felmelegedéstől védeni kell.    
A hátsó oldali fóliát ne érje közvet-    
len napsugárzás!  Hideg évszakban 
a lemezeket fagymentes helyen kell 
tárolni, és közvetlenül beépítés  
előtt a helyszínre szállítani.

2 A lemezek beépítéséhez nyomó-   
henger használata szükséges.

3 A részletek és csatlakozások       
hegesztésekor a megfolyt bitumen-
nek meg kell jelennie. A fektetési 
iránytól függően ügyelni kell a tel-
jes felületen történő hegesztésre. A 
részletkialakításokhoz és csatlako-
zásokhoz az alábbi megoldásokat 
javasoljuk:                                           
   
 - a BauderTHERM lemezek fek- 
 tetése a csatlakozáshoz képest  
 keresztirányban történjen
 - teljes felületen hegeszthető      
 lemezek alkalmazása
 (pl. BauderFLEX DNA Bauder           
 THERM DS 2 helyett, vagy 
 Bauder K 5 E BauderTHERM   
 UL 50 helyett, vagy Baukubit 
 K 5 K BauderTHERM SL 500   
 helyett)

4 A varratoknál lévő fólia és a 
hátsó oldali fólia egyik oldala szili-
konos. A hátsó oldal ne érintkezzen 
a hidegen öntapadó masszával.

5 A varratokat, illesztéseket és a 
T-csatlakozás kapillárisait erőteljes 
összenyomás mellett lángolvasztó 
berendezéssel és nyomóhengerrel 
kell lezárni.
A keresztillesztéseknél a felső      
lemez THERM profilját cseppfo-
lyósítani, és az alatta lévő lemezt      
melegíteni kell.

6 A csatlakozásoknál a felső           
lemez sarkait 45° fokos szögben 
kell visszavágni.

7 Trapézlemez esetén a keresztil-  
lesztés hegesztésekor egy ideigle-
nes sík alátétlemezt kell a trapézle-
mezre tenni.

8 A BauderTHERM DS 1 DUO           
 lemezek hideg időben történő 
fektetése esetén az alsó oldalon 
található védőfóliát a fektetési 
iránnyal megegyezően kell eltávo-
lítani.

9 A BauderTHERM DS1 DUO leme- 
zek láng, illetve meleg levegő nél-
küli fektetése folyamatosan történ-
jen.

10 3°-nál nagyobb tetőlejtés ese-    
tén a THERM csíkokba ragasztott 
hőszigetelést elmozdulás ellen 
külön biztosítani kell.
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BauderTHERM DS 1 DUO ✔ ✔ ✔ ✔ 1 1 1 1 ✔

BauderTHERM DS 2 ✔ ✔ ✔ ✔ 1 1 1 1 ✔

BauderTHERM UL 50 / 30 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

BauderTHERM SL 500 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

A BauderTHERM lemezek kombinációs lehetőségei különböző aljzattípusokkal és hőszigetelő 
anyagokkal

1 :  alkalmas a hőszigetelés párazáró lemezre történő ragasztására 25 méter épületmagasságig, megfelelően egyenle-
tes aljzaton, 1-3 szélzónákban.

✔ :  lehetséges

✔ :  nem lehetséges

BauderTHERM
Kombinációs lehetőségek
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n Fektetés a tetőfelületre
 Annak érdekében, hogy a            
 ragasztófelület legalább 40%-a  
 a hőszigetelés későbbi fekteté-  
 sekor is biztosítva legyen, ez a   
 fektetési mód csak megfelelően 
 egyenletes aljzat esetén 
 ajánlott. A lemezt 8 cm széles    
 átlapolásokkal és varratokal kell  
 illeszteni. A hátsó oldali fóliát a  
 keresztillesztés vége előtt 10cm- 
 el eltávolítás nélkül be kell vág-  
 ni. Ezt követően a lemezt a tel-   
 jes lemezhossz kb. felétől egy    
 leterhelő nyomóhengerre fel-,     
 illetve vissza kell tekercselni. A  
 hátsó odalon lévő védőfóliá kés- 
 sel be kell vágni és lehúzni.

n Alsó oldali védőfólia eltávolítása
 A hidegen öntapadó lemez kiterí-  
 tését követően az alsó oldali          
 védőfóliát el kell távolítani. Hideg
 időjárás esetén a védőfóliát a fek- 
 tetés irányának megfelelően kell    
 lehúzni. 
 A trapézprofilok felső bordázata    
 feltétlenül legyen tiszta (olaj, por  
 és zsírmentes)
n Lemezvégek kialakítása
 Az alsó lemez sarkait 45°fokos       
 szögben vissza kell vágni.
n Keresztillesztések
 A T-csatlakozásnál a keresztillesz- 
 tések és a kapillárisok lezárása      
 erőteljes összenyomással, lángol- 
 vasztó berendezés vagy nyomó-     
 henger segítségével történjen.

Piros szegélycsík: varratlezárás lánghegesztéssel 

A BauderTHERM DS 1 DUO varrat-
lezárása abban az esetben történjen 
lánghegesztéssel, ha:

■ a külső hőmérséklet nem teszi       
 lehetővé a hidegen öntapadó         
 eljárást (+10 °C alatt)
■ a lemez szükségszigetelésként      
 funkcionál majd
■ a folyamatos fektetés nem lehet-   
 séges

Piros varrat a kék varratra
■ Az első sor lemez fektetését a    
 mélypontban a piros szegély-      
 csíkkal kell kezdeni.
■ A második lemezsortól kezdve a    
 fektetés során mindig a piros var-  
 ratot kell a kék varratra helyezni.
■ Az alsó oldalon található védő- 
 fóliát le kell húzni. A T-csatla- 
 kozásnál a varratokat, illeszté-   
 seket és kapillárisokat láng- 
 hegesztő berendezéssel vagy 
 forró levegővel lezárni.

Kék szegélycsík: varratlezárás hidegen öntapadó eljárással

A BauderTHERM DS 1 DUO lemez 
varratlezárása abban az esetben 
történjen hidegen öntapadó eljá-
rással, ha

■ a külső hőmérséklet kb. +10 °C  
 felett van, és
■ az egyes rétegek fektetése folya- 
 matosan történik

Kék varrat a piros varratra
■ Az első sor lemez fektetését a       
 mélypontban 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 oldalon található védő- 
 fóliát le kell húzni, a T-csatla- 
 kozásnál a varratokat, illesz- 
 téseket és kapillárisokat erőtel- 
 jes összenyomás mellett nyomó- 
 henger segítségével lezárni.

BauderTHERM DS 1 DUO párazáró lemez
alsó oldala hidegen öntapadó, felső oldalán THERM csíkok

Figyelem: 
a THERM csíkok korlátozatlan aktivá-
lása maximum 14 napig lehetséges. 
Ezt követően a hőszigetelés feketeté-
sekor a ragasztóerő mérséklődésével 
kell számolni.
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Piros szegélycsík: varratlezárás lánghegesztéssel

A BauderTHERM DS 1 DUO varrat-
lezárása abban az esetben történjen 
lánghegesztéssel, ha:

■ a külső hőmérséklet nem teszi       
 lehetővé a hidegen öntapadó         
 eljárást (+10 °C alatt)
■ a lemez szükségszigetelésként       
 funkcionál majd
■ a folyamatos fektetés nem lehet-   
 séges

Piros varrat a kék varratra
■ Az első sor lemez fektetését a    
 tető szélétől a piros szegélycsík- 
 kal kell kezdeni.
■ A mechanikus rögzítés a kék sze- 
 gélycsíkon, a szegélytől kb. 1cm- 
 re történjen. 
 A rögzítőelemek mennyiségét a  
 DIN EN 1991-1-4 határozza meg.

■ A második lemezsortól kezdve a  
 fektetés során mindig a piros var- 
 ratot kell a kék varratra helyezni.
■ A hátsó oldali fóliát csak a per- 
 forált részig kell bevágni.
■ Az alsó oldali perforált védőfóliát  
 csak a piros szegélycsík alatt kell  
 eltávolítani.
 Az alsó lemez sarkait 45° fokos     
 szögben kell visszavágni.
■ A T-csatlakozásnál a varratokat,     
 illesztéseket és kapillárisokat         
 lánghegesztő berendezéssel le- 
 zárni.

Kék szegélycsík: varratlezárás hidegen öntapadó eljárással

A BauderTHERM DS 1 DUO lemez 
varratlezárása abban az esetben 
történjen hidegen öntapadó eljá-
rással, ha

■ a külső hőmérséklet kb. +10 °C  
 felett van, és
■ az egyes rétegek fektetése folya- 
 matosan történik

Kék varrat a piros varratra
■ Az első sor lemez fektetését a    
 tető szélétől a kék szegélycsík-   
 kal kell kezdeni.
■ A mechanikus rögzítés a kék sze- 
 gélycsíkon, a szegélytől kb. 1cm- 
 re történjen. 
 A rögzítőelemek mennyiségét a  
 DIN EN 1991-1-4 határozza meg.

■ A második lemezsortól kezdve a  
 fektetés során mindig a kék varra- 
 tot kell a piros varratra helyezni.
■ A hátsó oldali fóliát csak a per- 
 forált részig kell bevágni.
■ Az alsó oldali perforált védőfóliát  
 csak a kék szegélycsík alatt kell      
 eltávolítani.
■ Az alsó lemez sarkait 45° fokos     
 szögben kell visszavágni.
■ Az alsó oldalon található védő- 
 fóliát le kell húzni, és a T-csatla- 
 kozásnál a varratokat, illesz- 
 téseket és kapillárisokat erőtel- 
 jes összenyomás mellett nyomó- 
 henger segítségével lezárni.

BauderTHERM DS1 DUO párazáró lemez
integrált elválasztó réteggel, mechanikusan rögzítve
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n Fektetés a tetőfelületre
 Annak érdekében, hogy a            
 ragasztófelület legalább 40 %-a 
  a hőszigetelés későbbi fekteté- 
 sekor is biztosítva legyen, ez  
 a fektetési mód csak megfelelő- 
 en egyenletes aljzat esetén  
 ajánlott. A lemezt 8 cm széles 
 átlapolásokkal és varratokkal 
 kell illeszteni. Ezt követően a      
 lemezt a teljes lemezhossz kb.       
 felétől egy leterhelő nyomó-        
 hengerre fel- illetve vissza kell    
 tekercselni. Az alsó oldali fóliát  
 maradéktalanul le kell égetni      
 (amíg a csíkok fényessé nem      
 válnak).

 Az aljzatra megfelelő mennyiségű  
 kellősítő anyagot (hideg bitumen)  
 kell felvinni. Fontos, hogy az aljzat  
 éles egyenetlenségektől és portól  
 mentes legyen.

n Lemezvégek kialakítása
 Az alsó lemez sarkait 45° fokos     
 szögben kell visszavágni.
n Keresztillesztések
 A T-csatlakozásnál a keresztillesz- 
 tések és a kapillárisok lezárása      
 erőteljes összenyomás mellett,  
 lángolvasztó berendezéssel tör- 
 ténjen.
n A csíkok eltolt elrendezése a  
 keresztillesztésnél cipzárelvet,  
 és ezáltal a keresztillesztés biz- 
 tonságosabb hegesztését ered- 
 ményezi. 

BauderTHERM DS2
Párazáró lemez
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n Fektetés a tetőfelületre
 A lemezt 8 cm széles átlapolá- 
 sokkal és varratokkal kell illesz- 
 teni. Ezt követően a lemezt a      
 teljes lemezhossz kb. felétől egy 
 leterhelő nyomóhengerre fel-,  
 illetve vissza kell tekercselni. Az  
 alsó oldali fóliát maradéktalanul  
 le kell égetni (amíg a csíkok  
 fényessé nem válnak).

n Lemezvégek kialakítása                 
 Az alsó lemez sarkait 45° fokos     
 szögben kell visszavágni.
n Keresztillesztések
 A T-csatlakozásnál a keresztillesz- 
 tések és a kapillárisok lezárása      
 erőteljes összenyomás mellett,  
 lángolvasztó berendezéssel és       
 nyomóhenger segítségével történ- 
 jen.

n Fektetés a tetőfelületre
 Csak működőképes, legalább 2%-  
 os lejtés és régi tetőszerkezet         
 esetén. 
  A lemezt 8 cm széles átlapolá-   
  sokkal és varratokkal kell illesz- 
 teni, ezt követően a teljes 
 lemez hossz kb. felétől egy le-    
 terhelő nyomóhengerre fel-,         
 illetve viszsza kell tekercselni. 
 Az alsó oldali fóliát maradékta- 
 lanul le kell égetni (amíg a csí- 
 kok fényessé nem válnak).

n Lemezvégek kialakítása
 Az alsó lemez sarkait 45° fokos     
 szögben kell visszavágni.
n Keresztillesztések
 A keresztillesztések átfedése  
 10 cm legyen. A T-csatlakozásnál  
 a keresztillesztések és a kapillári- 
 sok lezárása erőteljes összenyo- 
 más mellett, lángolvasztó beren- 
 dezéss és nyomóhenger segítsé- 
 gével történjen. Az átlapolások- 
 nál a megfolyt bitumennek meg  
 kell jelennie.

BauderTHERM UL 50 / BauderTHERM UL 30
a vízszigetelés első rétege

BauderTHERM SL 500
záróréteg (tetőlejtés > 2%)



Jelen prospektus valamennyi adata a technika 
jelenlegi szintjén alapul. A változtatás jogát 
fenntartjuk. Kérjük, hogy adott esetben tájéko-
zódjon a rendelése időpontjában mértékadó 
műszaki ismeretszintről.
0122BR/0115 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

 
 


