
BauderPIR 025 FA-„‰tíhlá“ izolaãní
deska z tvrdé pûny
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BauderPIR-tepeln˘ izolant s oslniv˘mi 
vlastnostmi.

BauderPIR T spádové
desky k cílenému 
odvodnûní stfiechy.
BauderPIR T spádové
desky jsou neka‰írované
izolaãní prvky s vestavûn˘m
spádem. Takto lze na
ploché stfie‰e jednoduchou
a cenovû pfiíznivou cestou
vytváfiet souãasnû tepelnou
izolaci i spád. Rozmûry
desek: 1200 x 600 mm
Tlou‰Èky: od 30 mm do 
200 mm (vût‰í rozmûry 
na vyÏádání). Dal‰í údaje
obsahuje na‰ prospekt
„BauderPIR T izolaãní
systém se spádem“.

BauderPIR- odoln˘
mnoha agresivním 
látkám.
BauderPIR se sná‰í 
prakticky se v‰emi
pouÏívan˘mi stavebními
produkty. Je odolné v‰em
bûÏn˘m fiedidlÛm a chová
se chemicky neutrálnû.
BauderPIR tvrdá pûna
nepodléhá hnilobû – 
biologicky odolná 
a fyziologicky nezávadná.

BauderPIR -‰iroká
nabídka provedení.
Pro oblast ploch˘ch 
stfiech jsou k dispozici 
jak neka‰írované desky
(BauderPIR T) tak
i v provedení s minerálním
rounem (BauderPIR M)
nebo ka‰írované hliníkem
(BauderPIR FA). Desky
jsou dodávané v rÛzn˘ch
rozmûrech a tlou‰Èkách.

BauderPIR vyhoví v‰em
teplotním zatíÏením.
S trvalou odolností 
v chladu od –30° C
a trvalou odolností za tepla
do +90°C dokazuje
BauderPIR po desetiletí
svojí vynikající zatíÏitelnost.
Právû na ploché stfie‰e,
kde pÛsobí stále se
stfiídající teploty, má toto
pro bezpeãnost a Ïivotnost
budovy dÛleÏit˘ v˘znam.

BauderPIR-jednoduchá
pokládka pro fiemeslníky.
Bez námahy lze Bauder
PIR desky s pouÏitím
jednoduch˘ch nástrojÛ (nÛÏ
nebo pilka), pfiesnû fiezat,
vrtat, pfiibíjet nebo lepit. 

BauderPIR v‰estrannû
pouÏitelné
BauderPIR je moÏné
dodávat pro mnohé oblasti
pouÏití v nejrÛznûj‰ích 
provedeních.

Bauder je jeden
z nejvût‰ích v˘robcÛ polyu-
retanové tvrdé pûny,
produktu s pfievy‰ujícími
kvalitativními ukazately.
V dobû kdy z dÛvodÛ
ochrany Ïivotního prostfiedí
a spofiení energie jsou
kladeny stále vy‰‰í nároky
na tepelnou izolaci, je
tento produkt, kter˘ Bauder 
vyrábí pod obchodním
oznaãení BauderPIR,
nenahraditeln˘m stavebním
materiálem. 

Extrémnû vysok˘ izolaãní
úãinek jistí vysokou
úsporu energie.
Polyuretanová tvrdá pûna
je izolant s nejmen‰í
tepelnou vodivostí
a splÀuje jiÏ pfii mal˘ch
tlou‰Èkách poÏadavky
norem a pfiedpisÛ.

BauderPIR
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025 FA➪

EPS
Minerální vlákno➪

Pûnové sklo Expandované
korkové desky

Tepelná vodivost W/(m • K)

0,025 0,040 0,045 0,045

➪➪

150

130

110

90

70

50

30

10 mm
Tlou‰Èka

0,030



BauderPIR 025 FA-„·tíhl˘“ tepelnû-izolaãní
prvek pro ploché stfiechy

Obzvlá‰È vhodné pro
následující skladbu se
samolepícími pásy
BauderTEC KSA
Pro zabránûní po‰kození,
nebo pfiíp.odlepení
hliníkového ka‰írování,
otevfien˘m ohnûm pfii
natavovacím procesu, 
se nalepí jako 1. vrstva
hydroizolace samolepící
pás za studena
BauderTEC KSA.
Zde nic nehofií, netaví se,
desky zÛstávají
nepo‰kozené, tepelnû
izolaãní vrstva je prÛbûÏnû
tvarovû stálá. 
A je to ãistá práce.
Jako vrchní vrstvu se
doporuãuje celoplo‰né
natavení BauderTOP -
Elastomerbitumenov˘ pás 
Baukubit K 5 K. Dal‰í
informace k samolepícím
pásÛm za studena jsou
obsaÏeny v prospektu
"BauderTEC - samolepící
systém za studena".

Dodávané tlou‰Èky: 
80, 100, 120 mm
Tyto tlou‰Èky pokr˘vají
z veliké ãásti poÏadované
tlou‰Èky tepeln˘ch izolantÛ.
Pfii potfiebû odli‰n˘ch
rozmûrÛ prosíme
o poptávku.

NeoslÀující hliníkov˘
povrch opatfien˘ 
speciálním lakováním
Speciální lakování zaji‰uje
Ïe 80% jinak
reflektovaného sluneãního
svûtla je absorbováno.

Jednoduché a rychlé
zpracování
Jak pro v‰echny Bauder
PIR tepelné izolanty platí
i pro BauderPIR FA:
pfiesné fiezání desek
s jednoduch˘mi nástroji
(nÛÏ nebo pilka), vrtání,
‰roubování, pfiitloukání
nebo lepení bez námahy.
Viz také „Návod
k pokládce- BauderPIR
025 FA“.

Vût‰í formáty 
(2400 x 1200 mm) - 
men‰í náklady
âas jsou peníze a tím 
rozhoduje, kolik metrÛ
ãtvereãních lze poloÏit
v jednom pracovním kroku.
Bauder vymûfiil prvky
BauderPIR 025 FA tak,
aby pfii hospodárné
manipulaci, byl optimální
pomûr mezi velikostí desek
a jejich váhou.

Obvodová dráÏka-
spolehlivé spojení
Pro spojení jednotliv˘ch
izolaãních desek pfii
jednoduché pokládce jsou
BauderPIR 025 FA-desky
opatfieny obvodovou
dráÏkou pro rychlou
a bezpeãnou pokládku.

Skupina tepelné 
vodivosti(WLG) 025
Tepelnû- izolaãní prvek
BauderPIR FA má
nejmen‰í tepelnou vodivost
ze v‰ech tepeln˘ch
izolantÛ. Koeficient
prostupu tepla (k-hodnota)
12 cm silné desky ãiní
pouze k=0,20 (W/m2. K).
Pfii dosaÏení stejné 
k-hodnoty jako u bûÏn˘ch
PIR desek s WLG 030,
staãí pfii BauderPIR 025 FA
17% materiálu menû.
Pokládka více tepelnû-
izolaãních vrstev tak
zpravidla není nutná.
Napojení lze projektovat
a provádût s niÏ‰í
odpovídající v˘‰kou.



BauderPIR izolaãní desky z tvrdé pûny-
Technické údaje

* TéÏ jako spádové tepelnû-izolaãní desky k dodání.

BauderPIR 025 FA BauderPIR T* BauderPIR M

Objemová hmotnost min. kg/m3 30 30 30

Ka‰írování Hliník – Minerální rouno

Tepelná vodivost W/(m •K) WLG 025 WLG 030 WLG 030

V˘poãtová hodnota λR 0,025 0,030 0,030

Tfiída materiálu
B 2 B 2 B 2

dle DIN 4102

Pevnost v tlaku
pfii 10 % stlaãení N/mm2 ≥ 0,10 ≥ 0,15 ≥ 0,10
dle DIN 53 421

Typ uÏití 
WD WD /WS WD

dle DIN 18 164

Nasycenost vodou max. %
≤ 2 ≤ 2 ≤ 2

dle DIN 53 433

Souãinitel
difúzního
odporu 1 ∞ 30/150 100/250
dle DIN 4108

Trvalá odolnost
za studena °C

–30 –30 –30

Trvalá odolnost
za tepla °C

+90 +90 +90

Odolnost horkému
bitumenu

ne ano ano

Rozmûry desek mm 2400 x 1200 1200 x 600 1200 x 600

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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