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BauderTHERM SL 500-
rychl˘ sanaãní pás



Povrch nahofie: Bfiidlice
dole: THERM-pruhy

Nosná vloÏka Special. nosná vloÏka

Max. pevnost ≥ 1000 N / 50 mm

Max. pevnost-taÏnost ≥ 40 %

Ohyb za studena –30 °C

Odolnost za tepla +105 °C

Tlou‰Èka cca. 5,2 mm

Hmotnost/role cca. 30 kg

Technické data

Rozmûry

·ífika 1 m

Délka 5 m

m2 roli 5 m2

BauderTHERM SL 500- bezpeãn˘, ãas a náklady
spofiící

Hlavní znaky

■ Vysocehodnotn˘ vrchní

pás, s bfiidliãn˘m

posypem na vrchní stranû

■ THERM pruhy na 

spodní stranû

■ Na spodní stranû

posypané zony mezi 

mezi THERM pruhy pro 

vyrovnání tlaku páry

cí tlak páry, umoÏÀuje

na min. spádu 1,5 %

jednovrstvou sanaci

pfiímo na staré funkãní

skladbû – bezpeãnû,

ãas a náklady spofiící.

Na spodní stranû

nanesené THERM –

pruhy zaji‰Èují spolehlivû

vyrovnání tlaku páry pfii

pevném slepení.

Rychlé poloÏení-Ïádn˘

problém

V okamÏiku kdy je

spodní folie spálená,

dochází plného úãinku

samolepící bitumen.

Pfiednosti na první

pohled

■ Pro ãas spofiící 

sanaci v jedné vrstvû 

na starém funkãním

podkladû

■ Integrovaná vrstva

vyrovnávající tlak páry

■ Plynul˘ prÛbûh prací

■ Krátká doba natavení

Na stfie‰e platí dnes

bezpeãnost, rychlost

a hospodárnost. Právû

proto je systém Bauder

THERM aktuální fie‰ení

pro nároãné úkoly

Pruhy znamenají 

rychlost

Vyjímeãností na Bauder

THERM jsou nové

THERM pruhy. Sestávají

se z vysocehodnotného,

rychle aktivovatelného

elastomer-samolepícího

bitumenu a jsou pro

zvût‰ení tavné plochy

naneseny lehce

vyv˘‰enû. 

Efektem je: bitumen

v sekundách vyvine

svojí lepící sílu.

BauderTHERM SL 500-

rychl˘ sanaãní pás

Nov˘ rychletaviteln˘

vrchní pás

s integrovanou vrstvou

vyrovnávají-

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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