
Bauder PRO F
Jednovrstvá hydroizolace pro prÛmyslovou lehkou stfiechu.

systém ‰ikm˘ch stfiech systém ploch˘ch stfiech systém ozelenûn˘ch stfiech



Systém pro

prÛmyslové- lehké

stfiechy Bauder PRO F

je kvalitní s dlouhou

Ïivotností elastomer-

bitumenové hydroizolace.

Dlouhá Ïivotnost elastomerbitu-

menov˘ch hydroizolací, je ve

znaleck˘ch kruzích známa.

Opravy nebo sanace cel˘ch

stfie‰ních ploch, jsou snadno

proveditelné natavením

elastomerbitumenového pásu.

Mechanické kotvení

pro zaji‰tění polohy

Speciální nosná vloÏka pásu

Bauder PRO F dovoluje,

v˘raznû vy‰‰í v˘počtové

zatíÏení pfii prÛkazním v˘počtu

dle DIN 1055. V praxi to

znamená méně kotvících bodÛ

na m2. Zku‰ební protokol svazÛ

inÏen˘rÛ WSP, Aachen toto

potvrzuje.

Pfiesvědčuje

homogenními spoji

svafien˘mi hork˘m

vzduchem.

Tato osvědčená technika

svafiování, spojuje v‰e

v jednoduch˘ a rychl˘ pracovní

krok, za téměfi kaÏdého počasí

a pfii stejné kvalitě homogenně

vytváfieného spoje.

Je ekologicky

nezávadn˘

Tento pfiirozen˘ hydroizolaãní

materiál Bitumen je ekologicky

a zdravotně nezávadn˘.

Pokládka volně 

v jedné vrstvě

Tento racionální zpÛsob

pokládky zaji‰t’uje, vysokou

pohyblivost hydroizolace, na

konstrukci náchylné ke kmitání.
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Tento TOP-Elastomer bitu-
menov˘ pás pro svafiování,
Bauder PRO F, byl konci-
pován pro jednovrstvou
hydroizolaci prÛmyslov˘ch
lehk˘ch stfiech. Bauder
PRO F se volně pokládá na
tepelnou izolaci a mecha-
nicky kotví dle DIN 1055 ve
spojích.

Vynikající kvalita hydroizolace
Bauder PRO F umoÏňuje
hospodárné, kvalitní a bezpečné
stfie‰ní plá‰tě. Dlouhodobá
funkční bezpečnost systému pro
prÛmyslové lehké stfiechy je
dokazována 15-ti let˘mi
zku‰enostmi v pokládce TOP-
elastomerbitumenov˘ch pásÛ
v jedné vrstvě a rozsáhl˘mi
laboratorními a praktick˘mi pokusy.

Technická data Bauder PRO F
TOP-Elastomerbitumen-svafiovací pás s pevnou a pruÏnou
speciální nosnou vloÏkou.
Tlou‰t’ka pásu ca. 5,2 mm
·ífika pásu 1,1 m
Délka pásu 7,50 m
Pfiekrytí podélného spoje 12 cm
Pfiekrytí pfiíčného spoje 15 cm
Svafiení podélného spoje min. 6 cm
Svafiení pfiíčného spoje min. 8 cm
Odolnost krupobití 60 m / sec.

Popis systému Bauder PRO F
1 Hydroizolační pás Bauder PRO F
2 Tepelněizolační vrstva z minerálního vlákna
3 Parotěsná vrstva

Z pravidla se sestává parotěsná vrstva z:
-Elastomerbitumenového-samolepícího pásu Bauder 
TEC KSD nebo
-Elastomerbitumenového-natavovacího pásu Bauder 
Super AL-E, je moÏné i pouÏití jin˘ch parotěsn˘ch pásÛ 
odpovídajících stavebně-fyzikálním poÏadavkÛm.
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Pokládka v‰eobecně:

Na konstrukci z ocelov˘ch
trapézov˘ch plechÛ, se pokládá
kolmo ke směru vln. Vzdálenost
mezi sousedními pfiíčn˘mi spoji
musí b˘t min. 50 cm.
Je nutné se vyvarovat
protiběÏn˘m pfiíčn˘m spojÛm.

Pokládka pásu Bauder
PRO F v plo‰e

Pokládka a vyrovnání
pásu Bauder PRO F:

Bauder PRO F se na tepelné
izolaci napfi. desky z minerální
plsti vyroluje. Na jednom konci
pásu mechanicky fixuje a tahem
na druhém konci vyrovná.
NataÏen˘ pás se
neodkladně mechanicky ukotví.
Pfiekrytí podélného spoje činí
min. 12 cm, pfiíčného spoje 
min. 15 cm.
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Umístění
upevňovacích prvkÛ 

Upevňovací prvky je nutno
umístit tak, aby byl talífi od 
okraje pásu vzdálen 1 cm.
Současně musí b˘t talífi 
vyrovnán souběÏně s okrajem
pásu. (obr.1)

Mechanické kotvení
pásu Bauder PRO F

Počet kotev   na m2

Vnitfiní plocha      3
Krajní plocha 6
Rohová plocha     9

Upevnění

Upevňuje se pomocí utahovacího
automatu s hloubkov˘m
dorazem. (obr.2) Upevňovací
prvky je nutno kotvit tak, aby
vyvíjely dostatečn˘ tlak, ale
nebyly pfiíli‰ utopené. Pfii pouÏití
pásu Bauder PRO F na
tepelněizolačních deskách, 
jsou tyto nutné dodatečně
kotvit, pokud nejsou
dostatečně fixovány kotvami
pásu Bauder PRO F.

V˘počet  zatíÏení
větrem na konkrétním
objektu
Pomocí v˘počtu vztaÏeného ke
konkrétnímu objektu lze mnoÏství
kotvícícvh prvkÛ redukovat*.
Systém pro prÛmyslovou –
lehkou stfiechu ve spojení
s upevňovacím prvkem SFS
Stadler lze pouÏít vět‰í
v˘počtové zatíÏení / na 1 kotvící
prvek. Tato skutečnost je
prokázána zku‰ebním
protokolem InÏen˘rského svazu
WSP, Aachen. Takto lze opět
u‰etfiit kotvící prvky.

* DÛkazní v˘počet dle DIN 1055

s optimalizovan˘m počtem

upevňovacích prvkÛ a kladačsk˘m

plánem Vám rádi poskytnou

technici fa. Bauder.

Na v‰ech okrajích (stavební
prvky, kraj stfiechy, prÛniky atd.)
je nutné pás Bauder PRO F na
kaÏdém vrcholu vlny (trapéz)
nebo v rozteči 25 cm kotvit (obr.3)

PouÏité upevňovací prvky musí
b˘t vhodné pro zam˘‰lené
upevnění.

PouÏitelné jsou v‰echny běÏné
značky. Vhodnost pouÏití, je
vhodné nechat potvrdit v˘robcem
upevňovacího prvku,
pfiípadně doloÏit certifikátem. 
Bez zvlá‰tní zkou‰ky systému
hydroizolace a mechanického
upevnění je nutno pouÏít pro
základ v˘počtu max. 0,4 KN
/upevňovací prvek.
Počet upevňovacích prvkÛ, 
se fiídí dle poÏadavkÛ směrnic
pro plochou stfiechu popfi. 
dle DIN 1055.
Počet upevňovacích prvkÛ, dle
směrnic pro plochou stfiechu
(tab. 6: pfiíklady pro uzavfiené
objekty do 20m v˘‰ky).
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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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