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BauderPIR - materia³ termoizolacyjny 
o doskona³ych w³aœciwoœciach

0,024

BauderPIR FA
BauderPIR FA TE

BauderPIR
T / M

EPS
we³na mineralna

Szk³o piankowe Ekspandowane 
p³yty korkowe

wspó³czynnik przewodzenia ciep³a W / (m • K)

0,028 0,040 0,045 0,045
10 mm
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Bauder jest jednym z naj-
wiêkszych producentów 
tworzywa piankowego z po-
liuretanu, materia³u termo-
izolacyjnego o bardzo 
wysokich parametrach 
technicznych. Obecnie, 
z uwagi na ochronê 
œrodowiska i oszczêdnoœæ 
energii, termoizolacji 
stawiane s¹ coraz wy¿sze 
wymogi. Wyrób, który 
Bauder wytwarza pod 
znakiem BauderPIR, sta³ 
siê niezbêdnym materia³em 
budowlanym.

BauderPIR T - p³yty z wy-
robionym spadkiem dla 
okreœlonego odwodnienia 
dachu
BauderPIR T, z wyrobio-
nym spadkiem, to nielami-
nowane elementy termo-
izolacyjne pozwalaj¹ce na 
wykonanie ocieplenia 
dachu p³askiego, z jedno-
czesnym spadkiem, 
w sposób prosty i cenowo 
korzystny.
Wymiar p³yt: 1200x800 mm
gruboœæ : od 30 do 300 mm 
(inne gruboœci na zapy-
tanie). Szczegó³owe dane 
zawiera broszura 
„BauderPIR T - system 
termoizolacji ze spadkiem”.

BauderPIR - odporny na 
wiele agresywnych 
materia³ów i substancji
BauderPIR jest zgodny 
z wszystkimi materia³ami 
budowlanymi bêd¹cymi 
w u¿yciu. Odporny jest na 
wszystkie zwyk³e 
rozpuszczalniki i jest 
chemicznie neutralny.
BauderPIR - pianka twarda 
nie rozk³ada siê, jest 
odporna biologicznie 
i fizjologicznie nieszkodliwa.

BauderPIR - sprosta 
wszystkim obci¹¿eniom 
termicznym
Trwa³¹ odpornoœæ na nisk¹ 
temperaturê -30°C, Bauder 
PIR od dziesi¹tków lat 
dowodzi sw¹ znakomit¹ 
obci¹¿alnoœæ. Szczególnie 
na dachu p³askim, gdzie 
stale panuj¹ zmienne tem-
peratury co ma istotne 
znaczenie dla pewnoœci 
i trwa³oœci budowli.

BauderPIR - w wielora-
kim wykonaniu
Dla dachów p³askich 
przeznaczone s¹ zarówno 
p³yty p³askie bez okleiny 
(BauderPIR T), jak te¿ 
laminowane w³óknin¹ mine-
raln¹ (BauderPIR M) albo 
laminowane foli¹ alumi-
niow¹ (BauderPIR FA).
Wymienione p³yty dostar-
czane s¹ w ró¿nych 
wymiarach i gruboœciach.

BauderPIR - wielo-
stronne zastosowanie
BauderPIR dostarczany jest 
dla ró¿nych obszarów 
zastosowania, w ró¿nym 
wykonaniu.

BauderPIR - prosto i pra-
wid³owo
P³yty BauderPIR mo¿na 
bez trudu, przy u¿yciu 
prostych narzêdzi (nó¿, 
pi³a), ci¹æ, wierciæ, moco-
waæ mechanicznie i kleiæ.

Skrajnie wysoka skutecz-
noœæ termoizolacyjna 
zapewnia du¿e oszczê-
dnoœci energii
Tworzywo piankowe z po-
liuretanu jest materia³em 
termoizolacyjnym o naj-
ni¿szym wspó³czynniku 
przewodzenia ciep³a, i przy 
niewielkiej gruboœci, spe³nia 
wymogi przepisów ochrony 
cieplnej.



3

BauderPIR FA - „smuk³y” element
termoizolacyjny dla dachu p³askiego

Grupa przewodnoœci 
cieplnej (WLS) 0,24
Element termoizolacyjny 
BauderPIR FA posiada 
najni¿sz¹ prze-wodnoœæ 
ciepln¹ ze wszystkich 
materia³ów 
termoizolacyjnych. 
Wspó³czynnik przenikania 
ciep³a (wsp. U) dla p³yt
o gruboœci 12 cm, wynosi 

2tylko 0,20 W/m •K. Aby 
uzyskaæ tê sam¹ wartoœæ 
„U”,  jak¹ ma konwencjonal-
na p³yta PIR grupy 0,28, to 
przy PIR FA wystarczy 17% 
mniej materia³u. Tym 
samym uk³adanie kilku 
warstw termoizolacji wg 
wszelkich regu³ jest 
zbêdne. Wysokoœæ po³¹-
czeñ mo¿na przyj¹æ i wy-
konaæ mniejsz¹.

Wiêksze formaty
(2400 x 1200 mm) - 
mniejszy nak³ad pracy
Czas to pieni¹dz - zatem to 

2 decyduje o tym ile m
termoizolacji mo¿na u³o¿yæ 
w jednym cyklu roboczym. 
Elementy BauderPIR FA 
zosta³y tak zwymiarowane, 
aby, pod wzglêdem 
ekonomicznym, proporcja 
miêdzy wymiarem p³yty
a ciê¿arem by³a optymalna.

Romb po obwodzie p³yty - 
niezawodne po³¹czenie
Dla ³atwego ukszta³towania 
uk³adu poszczególnych p³yt 
termoizolacyjnych oraz 
szybkiego i pewnego wy-
konania BauderPIR FA 
zaprojektowano z zak³a-
dem po obwodzie.

Powierzchnia bez po³ysku 
- dziêki aluminium powle-
czonym specjalnym 
lakierem
Specjalna pow³oka lakiero-
wa absorbuje do 80% pro-
mieni s³onecznych.

£atwe i szybkie wykonaw-
stwo
Tak jak wszystkie materia³y 
termoizolacyjne BauderPIR 
równie¿ BauderPIR FA 
mo¿na ci¹æ na ¿¹dane 
wymiary p³yt za pomoc¹ 
prostych narzêdzi (nó¿, 
pi³a) oraz bez trudu wierciæ, 
przy-krêcaæ, przybijaæ i 
kleiæ. Patrz „Instrukcja 
uk³adania BauderPIR - 
termo-izolacyjne p³yty 
dachowe”.

Szczególnie odpowiednie 
dla uk³adu z samoprzy-
lepn¹ pap¹ BauderTEC 
KSA
Dla unikniêcia uszkodzenia 
lub odspojenia pow³oki 
aluminiowej przy zgrze-
waniu otwartym p³omie-
niem, jako pierwsz¹ wars-
twê podk³adow¹ nale¿y 
zastosowaæ samoprzylepn¹ 
papê BauderTEC KSA 
DUO.

Tym samym nic siê nie topi, 
nie pali, p³yty pozostaj¹ 
nieuszkodzone, warstwa  
termoizolacyjna jest 
równomierna i jest to czysta 
praca. Jako wierzchni¹ 
warstwê kryj¹c¹ zaleca siê 
elastomerobitumiczn¹ papê 
BauderKARAT K5K 
zgrzewan¹ pe³n¹ 
p³aszczyzn¹. Dalsze 
informacje dotycz¹ce pap 
samoprzylepnych zawiera 
broszura „BauderTEC - 
system samoprzylepny”.

Dostarczane gruboœci: 
80, 100, 120, 140 mm
Wymienione gruboœci 
pokrywaj¹ wiêksz¹ czêœæ 
wymaganych gruboœci 
materia³ów termoizolacyj-
nych. Inne wymiary na 
zapytanie.



BauderPIR FA TE
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*WLS 024
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Zak³ad g³ówny:
Paul Bauder GmbH & Co.
Korntaler Landstr. 63
D-70499 Stuttgart (Weilimdorf)
Telefon: +49 711/88 07-0
Telefax: +49 711/88 07-300
stuttgart@bauder.de
www.bauder.de

Zak³ad Bochum:
Paul Bauder GmbH & Co.
Hiltroper Str. 250
D-44807 Bochum
Telefon: 02 34/5 07 08-0
Telefax: 02 34/5 07 08-22
bochum@bauder.de

Szwajcaria:
Paul Bauder AG
Industriestraße 11
CH-6343 Rotkreuz
Telefon: 041 7 98 00 10/11
Telefax: 041 7 98 00 19

Austria:
Bauder Ges.m.b.H.
Wagram 1
A-4061 Pasching/Linz
Telefon: 072 29/6 91 30
Telefax: 072 29/6 55 18

Zak³ad Landsberg/Halle:
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Brehnaer Str. 10
D-06188 Landsberg b. Halle
Telefon: +49 3 46 02/3 04-0
Telefax: +49 3 46 02/3 04-38
landsberg@bauder.de

Polska:
Bauder Polska Sp. z o.o.
ul. Gronowa 20
61-680 Poznañ
Telefon: 061 827 18 17
Telefax: 061 827 18 16
info@bauder.pl
www.bauder.pl

Wêgry:
Bauder K.F.T.
9022 Gyõr, Liszt Ferenc u. 21
Budapesti területi képviselet:
1145 Budapest , Gyarmat u. 48
Tel./Fax: 36-1-384-1969

Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze bazuj¹ na aktualnym 
stanie techniki. Zastrzega siê prawo dokonywania zmian. Prosimy 
informowaæ siê na temat aktualnego stanu wiedzy technicznej w toku 
trwania zamówienia.
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BauderPIR - p³yty termoizolacyjne ze sztywnej 
pianki poliuretanowej - dane techniczne

BauderPIR FA

30

Aluminium

nie

2400 x 1200

*WLS 024

0,024

B 2
E

-30

≥ 100

≤ 2

3Minimalna gêstoœæ kg/m

Pow³oka

Odpornoœæ na gor¹cy bitum

Wielkoœæ p³yt   mm

* WLS - grupa przewodzenia ciep³a
** Dostarczane równie¿ z wyrobionym spadkiem

Wspó³czynnik przewodzenia 
ciep³a W/(m•k)

Wartoœæ obliczeniowa λR

Klasa materia³u 
budowlanego Wg DIN 4102
EN 13501

Trwa³a odpornoœæ na nisk¹
temperaturê °C

Nasi¹kliwoœæ wod¹ poj. %
Wg DIN 53 433

Naprê¿enie œciskaj¹ce przy
210% spêcznienia N/mm

wg DIN 53 421

∞
Dyfuzja pary wodnej -
- wspó³czynnik oporu 1
wg DIN 4108

≤ 2

≥ 100

30

-

tak

1200 x 800

WLS 030

0,030

-30

BauderPIR T**

30/150

≤ 2

≥ 100

30

W³óknina mineralna

tak

1200 x 600

WLS 028/030

0,028 > 80 mm 
0,030 ≤ 80 mm

-30

BauderPIR M

100/250


