
BauderTHERM 
StruktÛra je receptem na rychlost

Steildach-Systeme

Flachdach-Systeme

Gründach-Systeme

systém ‰ikm˘ch stfiech

systém ploch˘ch stfiech

systém ozelenûn˘ch stfiech



BauderTHERM – 

Pásy pro nejrychlej‰í pokládku

V˘sledn˘ efekt: bitumen

vyvine v sekundách svojí

lepící sílu. THERM pruhy

jsou na horní i spodní 

stranû parozábrany a na

spodní stranû 1.vrstvy

hydroizolace vãetnû 

sanaãního pásu. Stejn˘m

zpÛsobem je vrstven na

spodní stranû speciálním

bitumenem vrchní pás.

bodové natavování velmi

namáhavé, ãasovû 

nároãné a natavení není

vÏdy dle pravidel. Proto

jsme vyvinuli systém

BauderTHERM. 

Vyjímeãné na THERM

systému jsou inovativní

THERM pruhy. Sestávají

se z vysoce kvalitního,

rychle aktivovatelného

samolepícího elastomer

bitumenu a jsou

vyv˘‰enû naneseny pro

zvût‰ení expanzní

vrstvy.

Na stfie‰e dnes platí

rychlost a hospodárnost.

Právû proto je Bauder

THERM inovativní fie‰ení

nároãn˘ch poÏadavkÛ

kladen˘ch na 

hydroizolaci.

V odborn˘ch pravidlech je

doporuãováno ãásteãné

pfiilepení 1 vrstvy

hydroizolace bodovû nebo

v pruzích. Tento zpÛsob

natavování je i optimálnû

vhodn˘ pro sanace.

Ale v kaÏdodenní praxi je 

Spofií ãas a peníze

Tak rychlé a spolehlivé

natavení je‰tû nikdy 

nebylo, neboÈ povrch

BauderTHERM produktÛ je

nutné pouze krátce natavit.

To znamená o 1/3 rychlej‰í

pracovní rychlost. VyuÏitím

samolepícího elastomer 

bitumenu se stávají 

dodateãné lepidla

pfiebyteãná, neboÈ je

moÏné tepeln˘ izolant

pokládat pfiímo do

aktivovan˘ch THERM

pruhÛ.

Minimální doba natavení

Excelentní samolepící

vlastnosti speciálního 

bitumenu umoÏÀují krátkou

dobu natavení.

Pás je moÏné natavit 

rychleji a tím uspofiit ãas

energii a materiál.

BauderTHERM -
Systém a jeho 
pfiednosti

S BauderTHERM je
prÛbûh pokládky
intenzivními pracemi
plynul˘m procesem a tím
mnohonásobnû rychlej‰í. 

Systém BauderTHERM
spofií ãas a optimalizuje
celkov˘ prÛbûh prací.



poloÏena expanzní vrstva

i parozábrana. ZároveÀ je

moÏná pokládka EPS

polystyrenÛ bez 

dodateãného lepidla. 

To spofií ãas.

pruhy. Podíl pruhÛ 

na plo‰e je 60%

a pfiedstavuje bezpeãné

pfiilepení dle pravidel

pokládky. Prostory mezi

pruhy jsou posypány

a tím je zamezeno

pfiilepení s podkladem.

TéÏ parozábrany

BauderTHERM DS 1 DUO

a DS 2 jsou v˘hodné pfii

pokládce: v jednom 

pracovním kroku je

Ménû plochy k natavení.

Rychle nataviteln˘

speciální bitumen.

Doporuãené ãásteãné

pfiilepení 1. vrstvy

hydroizolace nebo

sanaãního pásu je díky

THERM pruhÛm lehk˘m

a rychl˘m úkonem, jelikoÏ

pruhy dûlají bodové

natavení pfiebyteãné.

Bauder THERM jsou

elastomerbitumenové

pásy s jedno nebo

oboustrannû nanesen˘mi

bitumenov˘mi 

Kontrolované
vyrovnávání tlaku páry

Uzavfiená vlhkost mÛÏe

díky promy‰lenému 

systému kanálkÛ - THERM

pruhÛ a posypan˘ch zón,

kontrolovanû, jak podélnû

tak i pfiíãnû expandovat.

Lepení dle pravidel

Definovaná plocha lepení

THERM pruhÛ (ca. 60%)

zaruãuje bezpeãné

pfiilepení dle pravidel.

U bûÏn˘ch zpÛsobÛ

pfiilepení s dodateãn˘mi

lepidly nelze vylouãit

odchylky od ideálního

mnoÏství lepidla. To

znamená ãasto

nedostateãné pfiilepení

nebo zbyteãné náklady.

Pokládka nezávislá na
poãasí

Nezávislost na poãasí

samolepícího elastomer

bitumenu je velik˘m plus

bodem parozábran 

DS 1 DUO a DS 2



Ideální v kaÏdé vrstvû –

BauderTHERM-systém

V zobrazené stfie‰ní skladbû je pouÏita tepelná izolace polyuretanová pûna / PIR.
Tento materiál je moÏné nahradit polystyrenem nebo minerální plstí.
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BauderTHERM OL 400-
kvalitní vrchní pás

Zde je rychle aktivovatelná

vrstva speciálního 

bitumenu celoplo‰nû 

nanesena na spodní 

stranû. Proto staãí 

extrémnû krátká doba 

aktivace bitumenu.

BauderTHERM UL 50, 
UL 30, UL 10- 1.vrstva
hydroizolace

I tyto pásy vynikají svojí

krátkou dobou natavení-

umoÏnûnou THERM pruhy

na spodní stranû. Na

základû omezeného

pfiísunu tepla se

nepo‰kozují na teplo citlivé

izolanty. ZároveÀ uspofiíte

energii, materiál a ãas.

Posypané zóny mezi

THERM pruhy zaji‰Èují

kontrolovanou expanzi

tlaku páry neúmyslnû

uzavfiené vlhkosti. Tak je

omezená moÏná tvorba

puch˘fiÛ.

Bauder THERM DS 2-
parozábrana

BauderTHERM DS 2 

lze pokládat na v‰echny

ostatní povrchy. Její

pokládka je s obostrann˘mi

THERM pruhy v porovnání

s bûÏn˘mi parozábranami

znatelnû lehãí a v˘raznû

rychlej‰í. 

Pro obû parozábrany platí:

tepelnou izolaci lze bez

dodateãného lepidla lehce

a rychle poloÏit. To spofií

ãas a materiál. Samolepící

vlastnosti speciálního 

bitumenu THERM pruhÛ

lze snadno aktivovat. To 

znamená: poloÏit, pfiitlaãit,

konec!

Jako kompletní systém
zaruãuje BauderTHERM
se sv˘mi ideálnû na sebe
sladûn˘mi jednotliv˘mi
pásy zvlá‰tû homogenní
skladbu. Samozfiejmû lze
jednotlivé komponenty
BauderTHERM systému
bezproblémovû
kombinovat s bûÏn˘mi
nataviteln˘mi pásy.

BauderTHERM DS 1 DUO
za studena samolepící
parozábrana

BauderTHERM DS 1 DUO

je za studena samolepící

parozábrana pro pokládku

na trapézovém plechu. 

Na horní stranû je pás

vybaven THERM pruhy

a na spodní stranû je pás

za studena samolepící.

Pfiedností je: Ïádn˘

plamen, ãistá, rychlá

a pfiitom jednoduchá

pokládka.



Technické 
data

Parozábrana Bauder 
THERM DS 2

Spodní vrstva Bauder 
THERM UL 30

Spodní vrstva Bauder 
THERM UL 50

Bauder 
THERM SL 500

➔

Max. pevnost-tah
DIN EN 12311-1

podélnû ≥ 400 N / 50 mm

pfiíãnû ≥ 300 N / 50 mm

podélnû / pfiíãnû

≥ 1000 N / 50 mm

podélnû / pfiíãnû

≥ 1000 N / 50 mm

podélnû / pfiíãnû

≥ 1000 N / 50 mm

Max. pevnost-
taÏnost 
DIN EN 12311-1

podélnû / pfiíãnû ≥ 2 % podélnû / pfiíãnû ≥ 2 %podélnû / pfiíãnû ≥ 20 % podélnû / pfiíãnû ≥ 20 %

Ohyb v chladu -25 °C -15 °C-30 °C -30 °C

Stálost za tepla +70 °C +100 °C+100 °C +105 °C

Tlou‰Èka cca. 4 mm cca. 4 mmcca. 4,2 mm cca 5,2 mm

Hmotnost role 34 kg 33 kg37 kg 30 kg

Rozmûry 1 x 7,5 m

Parozábrana Bauder 
THERM DS 1 DUO

podélnû ≥ 400 N / 50 mm

pfiíãnû ≥ 300 N / 50 mm

podélnû / pfiíãnû ≥ 2 %

Povrch nahofie
Povrch dole

THERM-pruhy

THERM-pruhy

ka‰írovaná folie

THERM-pruhy

ka‰írovaná folie

THERM-pruhy

Bfiidlice pfiírodní

THERM-pruhy

Nosná vloÏka
ALU + kombinace- 

polyster / skelné rouno
125 g / m2

Skelné rouno / skelná

tkanina 140 g / m2

Polyesterová spfiaÏená 

tkanina
180 g / m2

Polyesterové rouno

250 g / m2

THERM-pruhy

perforovaná stahovací

folie / samolepící hmota

ALU + kombinace- 

polyster / skelné rouno
125 g / m2

-25 °C

+70 °C

cca. 4 mm

35 kg

1 x 7,5 m 1 x 7,5 m1 x 7,5 m 1 x 5 m

BauderTHERM SL 500 - pás pro sanace

Vysoce hodnotn˘ vrchní pás je cenovû pfiízniv˘m

a rychl˘m fie‰ením pro jednovrstvou sanaci pfiímo 

na funkãním podkladû.

Na spodní stranû nanesené THERM-pruhy zaruãují 

spolehlivou expanzi tlaku páry a bezpeãné pfiilepení.



Ploché stfiechy vytváfiejí

pouze jednu z mnoha 

odborností Bauder

kompetencí.

Kvalitu a odbornost 

na nejvy‰‰í Ûrovni

nabízíme i s Bauder

systémem ozelenûní

vãetnû hydroizolací

a tepeln˘ch izolací 

pro ‰ikmé stfiechy.

V‰echny udaje 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

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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E-mail: stuttgart@bauder.de
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