
Bauder Flex Pásy
Izolace z elastomeru

Steildach-Systeme

Flachdach-Systeme

Gründach-Systeme

systém ‰ikm˘ch stfiech

systém ploch˘ch stfiech

systém ozelenûn˘ch stfiech



Souhrná
technická data

Homogení spojení
vrstev materiálÛ
se stejn˘mi 
vlastnostmi

Hospodárná
pokládka 
pfii osvûdãené
technice

Dlouhá Ïivotnost
v plo‰e i detailu

Bauder FLEX pásy jsou

v‰ak odolné i v‰em ostat-

ním zatíÏením ploché stfie-

chy. Tepelná odolnost dosa-

huje pfies 110° C a tím je

zaji‰tûno, Ïe zatíÏení v hor-

k˘ch dnech, nebo poklá-

dka na svisl˘ch plochách

nemá negativní vliv na

trvanlivost pásÛ.

Ale i dilatace a obvykl˘

pohyb budov, tlak i prÛhyb

vydrÏí Bauder FLEX pásy

na základû jejich vysok˘ch

pevností v tahu a procent

taÏnosti.

DÛleÏitá je zde skuteãnost

homogenního promíchání

elastomerÛ, bitumenu a spe-

ciálních pfiímûsí tak, Ïe i po

desetiletích pÛsobení povû-

trnostních vlivÛ zÛstávají

zachovány vysoké hod-

noty Bauder FLEX pásÛ.

Pouze se nepatrnû zmûni-

la ohebnost za studena.

Toto zjistila napfi. zku‰ební

laboratofi FMPA Stuttgart

na vzorcích 9 let, pfied 

tím poloÏeného Bauder

elastomerbitumenového

pásu (bez povrchové

ochrany).

V normách DIN 52132

a 52133 jsou uvedeny hod-

noty pro Elastomerbitumen-

(PYE) a Plastomerbitumen-

(PYP). Tyto hodnoty udáva-

jí minimální kvalitu pro obvy-

klé situace. Na objektech se

v‰ak vyskytují situace, které

ãasto tyto hodnoty v˘raznû

pfiekraãují. Z tûchto dÛvodÛ

vyvinul Bauder typovou

fiadu „Bauder Flex pásy“

s vy‰ími v˘konov˘mi para-

mertry neÏ udává standard

normy. Toto je velk˘ pfiínos

bezpeãnosti pro plochou

stfiechu.

Bauder FLEX pásy
Elastomerbitumenové - pásy
s vy‰ími parametry neÏ standard normy

FLEX
K5E

bfiidlice

FLEX
K5E

minerál

FLEX
PV4E
bfiidlice

FLEX
PV4E
minerál

FLEX
G4E

minerál

PouÏití

Vrchní vrstva

Spodní vrstva

VloÏka

Plo‰ná hmotnost g/m2

Koneãn˘ produkt

Tlou‰Èka mm

Délka m

Hmotnost cca Kg/m2

Ohyb v chladu °C

Stálost za tepla °C

Pevnost v tahu N

TaÏnost %

Ekvivalent. difúz. tlou‰Èka m

●

250

5,2

5

6

–30

+110

≥ 800

≥ 40

≥ 125

250

5

5

5,9

–30

+110

≥ 800

≥ 40

≥ 125

200

4,2

7,5

4,9

–30

+110

≥ 800

≥ 40

≥ 100

200

4

5

4,8

–30

+110

≥ 800

≥ 40

≥ 100

Skelná tkanina

200

4

5

4,8

–30

+110

≥ 1000

≥ 2

≥ 100

P o l y e s t e r o v é  r o u n o

V‰echny údaje obsaÏené v tomto prospektu korespondují se souãasn˘m stavem techniky.
Vyhrazujeme si zmûny. Informujte se pfiípadnû v dobû va‰í objednávky o souãasn˘ch 
technick˘ch poznatcích
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