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Pfied pokládkou parotûsné

zábrany BauderTEC KSD

je nutné podklad bûÏnû

pfiipravit tak Ïe penetraãní

nátûr nanaseme jak

v plo‰e tak i na svisl˘ch

plochách. Jako penetraãní

nátûr se velice dobfie hodí

Burkolit V.

U trapézov˘ch plechÛ

s plastov˘m krytím tento

krok odpadá.

BauderTEC je moÏné

pokládat na v‰ech

znám˘ch konstrukcích

a pfiesvûdãuje mnoha

pfiednostmi:

■ Na stfiechách

s trapézov˘m plechem

kupfi. velkou pevností proti

pro‰lápnutí u parotûsné

zábrany BauderTEC KSD,

■ Na dfievûn˘ch spodních

konstrukcích bezpeãn˘m

vylouãením kaÏdého

poÏárního nebezpeãí pfii

pokládce.

■ Na podkladech citliv˘ch

na teplotu (EPS, PVC-

svûtlíky) bez nutnosti

otevfieného ohnû.

Kompletní fie‰ení pro
v‰echny pfiípady

S tímto mnohostran˘m

BauderTEC - systémem

lze izolovat i komplikované

stfie‰ní formy - jak pfii

novostavbách tak i pfii

sanacích.

Smûrnice pro pokládku

hydroizolace ploch˘ch

stfiech urãují dodrÏovat

min.spád 2%.

U silnû sklonûn˘ch stfiech

(kupfi. Shedové stfiechy)

kde se svafiování stává

problémem, je samolepící

systém BauderTEC

neporaziteln˘.

ãistá vûc

Spojení samolepících pásÛ

za studena BauderTEC

jsou bezpeãné a tûsné

pfiedev‰ím v kritickém

podélném a pfiíãném spoji.

Jinak neÏ u natavovacích

pásÛ zÛstávají stfie‰ní 

plochy opticky ãisté.

Bezpeãnû

Se samolepící technikou za

studena lze pracovat i na

poÏárnû ohroÏen˘ch

konstrukcích (kupfi. dfievo)

absolutnû bezpeãnû. 

Pro mnoho prÛmyslov˘ch

odvûtví které pro pokládku

izolace zakazují otevfien˘

oheÀ, je proto BauderTEC

optimální fie‰ení.

Jednodu‰e spofiící ãas

Tak jednoduchá a ãistá

pokládka v plo‰e je‰tû

nebyla.

■ Pás vyrolovat,

■ Ochranou folii stáhnout,

■ Pás pfiitisknout-hotovo!

I oblasti detailÛ se nechají

s BauderTEC pfiesnû

a rychle vytváfiet.



Pfiednosti v kaÏdé vrstvû – BauderTEC - Systém

Pfii potfiebû se nechají

jednotlivé komponenty od

BauderTEC v jednotliv˘ch

fázích kombinovat

s bûÏn˘mi nataviteln˘mi

pásy.

BauderTEC KSD 
pevn˘ v pro‰lápnutí
rychl˘ v pokládce

Pfii pokládce tohoto

samolepícího parotûsného

pásu nevzniká Ïádné

termické zatíÏení spodní

konstrukce. Malé v˘‰kové

pfiesazení v podélném

a pfiíãném spoji zlep‰uje

stabilitu tuh˘ch tepeln˘ch

izolantÛ.

BauderTEC KSA 
spolehliv˘ aÏ do 
detailu.

Samolepící

Elastomerbitumenov˘

napojovací pás lze

pokládat jako první vrstvu

na tepelnou izolaci nebo

pfiímo na spodní konstrukci

(u dfievûné konstrukce

s dûlící vrstvou). 

BauderTEC KSO 
pfii kaÏdém poãasí 
stabilní

Jako samolepící vrchní

vrstva je tento pás

mechanicky silnû

zatíÏiteln˘ a opticky

oslovuje.

Baukubit K5K
nastavovací pás jako 
alternativa

Tento Top-elastomerbitu-

menov˘-natavovací pás je

opatfien bfiidlicí a lze jej

pouÏít na místû Bauder

TEC KSO, pokud je pfiáním

natavovací vrchní pás.

Jako kompletní systém

zabezpeãuje BauderTEC

se sv˘mi na sebe 

sladûn˘mi jednotliv˘mi

pásy zvlá‰tû homogení

skladbu.
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Na tûchto podkladech
lze velice dobfie 
pokládat
BauderTEC pásy

1 2 3Technické data Parozábrana Vrstva spodní Vrchní vrstva
BauderTEC KSD BauderTEC KSA BauderTEC KSO

Nosná vloÏka – MfiíÏka MfiíÏka

Tlou‰Èka cca. 1,5 mm cca. 3 mm cca. 4 mm

Povrch Spec.-AL-folie (nahofie) Ka‰írovaná folie (nahofie) Pfiírodní bfiidlice (nahofie)

Stahovací folie (dole) Stahovací folie (dole) Stahovací folie (dole)

Rozsah plasticity -30°C do + 100°C -30°C do + 100°C -30°C do + 100°C

Rozmûr role 1x 15 m 1x 7,5 m 1x 5 m

BauderTEC KSO

■ BauderTEC KSA

■ BauderFLEX PV 4 E 

BauderTEC KSA

■ Polyuretanová pûna

napfi. 

BauderPIR 025 FA 

nebo BauderPIR M

■ Polystyren 

■ Dûlící vrstvy z 

BauderTOP TS 40 

nebo 

BauderFLEX TA 600

BauderTEC KSD

■ Trapézov˘ plech

■ Masivní stfiechy

(napfi. beton)

■ Dfievûná spodní 

konstrukce 

(s dûlící vrstvou)

TEC - Izolaãní systémy

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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