
bfiidlice pfiírodní

bfiidlice ãervená

bfiidlice hnûdá

systém ‰ikm˘ch stfiech

systém ploch˘ch stfiech

systém ozelenûn˘ch stfiech
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…hodnotné budovy
potfiebují spolehlivou stfiechu. Na celá desetiletí.

Pokud máte vysoké nároky

na spolehlivost a trvanlivost

ploch˘ch stfiech, je dobré

pouze to nejlep‰í.

Bauder pro Vás vyvinul pás

Baukubit K5K, kter˘

odpovídá nejvy‰‰ím

poÏadavkÛm na trvanlivost.

pásy, které odpovídají

pouze poÏadavkÛm DIN. 

Jak ukazuje graf, má

povrch z Baukubitu je‰tû

po 10 letech (simulovan˘ch

v zafiízení pro klimatické

testy) lep‰í ohebnost pfii

chladu neÏ novû poloÏené

pásy podle DIN.

povrchy              nahofie 3 rÛzné posypy
dole potaÏeno fólií

vloÏka polyesterové rouno
250 g/m2

pevnost v tahu > 1000 N

taÏnost > 45 %

ohyb v chladu - 36 °C

stálost za tepla + 120 °C

tlou‰t’ka cca. 5 mm

váha role cca. 30 kg

Technická data

rozmûry

‰ifika 1 m

délka 5 m

m2 Role 5 m2

V˘hody na první pohled
■ Velk˘ rozsah elasticity 

od –36 °C do +120 °C.
■ Vyzkou‰ená odolnost 

proti stárnutí.
■ Krycí hmota s vy‰‰í 

tepelnou odolností je 
lépe pochozí.

Teplota
°C

–10

–15

–20

–30

–35

–40
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Leta

-25

-36

Tato tabulka ukazuje hodnoty vypoãítané na 10 let.

Vyzkou‰ená odolnost

proti stárnutí.

(Zkou‰eno u BAM Berlin

podle smûrnic UEAtc)

Díky své odolnosti vÛãi

teplu a chladu vydrÏí

Baukubit K5K extremní

teplotní rozdíly, napfi. na

stinn˘ch místech a na

místech vystaven˘ch snûhu

a ledu, a to po desetiletí.

Klimatick˘ test dokazuje:

dokonce pro 10 letech je

Baukubit stále lep‰í neÏ

novû poloÏeny pás

podle DIN.

Provádûné klimatické testy,

pfii nichÏ byly simulovány

povûtrnostní podmínky

pfiicházející v úvahu,

ukazují mimofiádnou

stabilitu Baukubitu pfii

stárnutí ve srovnání s 

Velk˘ rozsah elasticity 

od -36 °C do +120 °C 

Zvla‰tû pfii extrémnû 

nízk˘ch teplotách vykazuje

nov˘ Baukubit - na rozdíl

od jin˘ch izolaãních

materiálÛ - svou vysokou

kvalitu. Ohebnost za

studena je  do -36 °C. 

Teplotní rozdíly, které na

ploché stfie‰e b˘vají ãasto

vût‰í neÏ 100 °C, vyÏadují

také mimofiádné vlastnosti

pfii vysok˘ch teplotách.

Vysoká stálost Baukubit

K5K pfii teplotách do

+120 °C zaruãuje

bezproblémové pouÏití i

na ‰ikm˘ch a svisl˘ch

plochách.

Kromû toho je pás díky

speciální krycí hmotû lépe 

pochozí.

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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