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Wstêp
Lekki dach przemys³owy - system BauderPRO
Lekkie dachy przemys³owe stawiaj¹ wysokie
wymagania systemom
pokryæ.
Na konstrukcjê dzia³aj¹
obci¹¿enia od drgañ,

wibracje, wp³ywy œrodowiska oraz u¿ytkowanie
budynku. Wymagane tu
s¹ wysokowartoœciowe
i cenowo korzystne rozwi¹zania systemowe.
Specjalnie dla du¿ych,

lekkich dachów przemys³owych Bauder opracowa³ jednowarstwowy
systempokrycia,który pod
wzglêdem op³acalnoœci
i jakoœci wyznacza now¹
skalê.
Na
podstawie

znakomitych w³aœciwoœci
wyrobu system ten dalece
przewy¿sza wymagania
wytycznych i umo¿liwia
pewneid³ugotrwa³e dachy
p³askie.

n System lekkiego da-

n Mechaniczne moco-

n Przekonuje jednoro-

n Ekologicznie nie

chu
przemys³owego
BauderPRO jest wysokowartoœciowym i d³ugotrwa³ym elastomerobitumicznym
pokryciem.

wanie warstw uk³adu.

dna spoina grzanym
powietrzem oraz optyczna kontrola spawu.

budz¹cy zastrze¿eñ.

D³ugotrwa³a wytrzyma³oœæ
polimerobitumicznych pokryæ w krêgach specjalistów jest bezsporna.
Naprawy lub renowacja
ca³ych po³aci dachu wykonalne s¹ przez proste
napawanie elastomerobitumicznej papy.

Specjalna wk³adka noœna
na papy PRO F wyraŸnie
dopuszcza zwiêkszone
obliczeniowe wymiarowanie obci¹¿eñ wiatrem wg
normy DIN 1055, to znaczy
mniej ³¹czników mechanicznych na m2.
Imponuj¹co potwierdza to
wspólnota in¿ynierów
"WSP Aachen".

Sprawdzona
metoda
zgrzewania z³¹cza gor¹cym powietrzem ³¹czy
szybki i ³atwy przebieg
pracy, prawie w ka¿dych
warunkach pogodowych
z niezmiennie wysok¹
jakoœci¹ spoiny.

Bitum jako naturalne
tworzywo uszczelniaj¹ce
jest ekologiczny i pod
wzglêdem zdrowotnym
nieszkodliwy.

n Jednowarstwowe
luŸne uk³adanie.
Ten rodzaj uk³adania
zapewnia du¿¹ mo¿liwoœæ przemieszczania
siê pokrycia na konstrukcjach podatnych na
drgania.

3

BauderPRO
Zakresy zastosowania
BauderPRO F jest wypróbowanym systemem jednowarstwowych pokryæ
lekkich konstrukcji dachów o minimalnym
spadku 2%. Zabezpieczenie warstw od
obci¹¿eñ ssania wiatru
nastêpuje poprzez mechaniczne mocowanie
zgodnie z norm¹ DIN
1055. Z³¹cza wzd³u¿ne
i styki czo³owe zgrzewane s¹ jednolicie gor¹cym powietrzem.
Odpowiednim pod³o¿em
s¹ wszystkie typowe lekkie
konstrukcje dachowe, które pozwalaj¹ na osadzenie
³¹czników mechanicznych
do zabezpieczenia warstw.
Na przyk³ad:

n stalowe profile trapezowe
n stropy z betonu lekkiego
n deskowanie dachów drewniane lub z tworzyw
drewnianych
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konstrukcje noœne

stalowe profile
trapezowe
musz¹ odpowiadaæ
normie DIN 18807

stropy z betonu
lekkiego
gazobeton - pumex,
p³yty pre

deskowanie dachu
deskowanie drewniane
lub z tworzywa drewnianego

BauderPRO F jednowarstwowa papa wierzchniego krycia
Szczytowej jakoœci elastomerobitumiczna papa
zgrzewalna BauderPRO F
zosta³a zaprojektowana
dla jednowarstwowych
pokryæ lekkich dachów
przemys³owych.
BauderPRO F uk³adana
jest na termoizolacji luŸno
i zgodnie z norm¹ DIN 1055
na zak³adach mocowana
mechanicznie.
Znakomita jakoœæ warstwy
kryj¹cej BauderPRO F umo¿liwia wykonanie wysokowartoœciowego, ekonomicznego i pewnego pokrycia
lekkich konstrukcji dachów.
D³ugotrwa³a pewnoœæ pokrycia BauderPRO F - systemu
lekkich dachów przemys³owych - potwierdza ponad
15 - letnie doœwiadczenie
w jednowarstwowych pokryciach specjalnymi elastomerobitumicznymi papami,
jak równie¿ obszernymi
doœwiadczeniami laboratoryjnymi i praktycznymi.
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Opis systemu BauderPRO F
1. Papa wierzchniego krycia
2. Warstwa termoizolacji z we³ny mineralnej
3. Paroizolacja
Paroizolacja z regu³y sk³ada siê z:
- samoprzylepnej, elastomerobitumicznej papy
BauderTEC KSD albo
- elastomerobitumicznej papy zgrzewalnej
Bauder Super AL-E
Odpowiednio do wymogów fizyki budowli mog¹
byæ zastosowane równie¿ inne paroizolacje.

Dane techniczne BauderPRO F
TOP-elastomerobitumiczna zgrzewalna papa ze
specjaln¹ wk³adk¹ noœn¹ o wysokiej wytrzyma³oœci
na zerwanie i wyd³u¿enie.
Gruboœæ papy:
oko³o 5,2 mm
Szerokoœæ papy:
1,10 m
D³ugoœæ papy:
7,50 m
Zak³ad z³¹cza wzd³u¿nego:
12 cm
Zak³ad z³¹cza czo³owego:
15 cm
Szerokoœæ zgrzewu spoiny wzd³u¿nej: min. 6 cm
Szerokoœæ zgrzewu spoiny czo³owej:
min. 8 cm
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Instrukcja uk³adania

Uk³adanie
BauderPRO F
na p³aszczyŸnie

n Uk³adanie-ogólnie:
BauderPRO F uk³adamy
mijankowo (przesuniête
wzajemnie).
Na konstrukcjach ze stalowych blach trapezowych
BauderPRO F uk³adana
jest w poprzek do kierunku
górnego karbu. Odleg³oœæ
od s¹siedniego z³¹cza
czo³owego musi wynosiæ
min.50 cm.
Przeciwbie¿nych styków
nale¿y unikaæ.

n U³o¿enie i wyrównanie BauderPRO F:
BauderPRO F rozwijamy
na warstwie termoizolacyjnej, np. we³nie mineralnej. Na koñcu pasma
mocujemy mechanicznie
i przez naprê¿enie wyrównujemy. Naci¹gniêt¹ papê
niezw³ocznie mocujemy
mechanicznie.
Zak³ad z³¹cza wzd³u¿nego
wynosi min. 12 cm, a z³¹cza czo³owego min. 15 cm.
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Instrukcja uk³adania

n Rozmieszczenie

Mocowanie
mechaniczne
BauderPRO F

³¹czników
£¹czniki nale¿y tak usytuowaæ, aby podk³adka znajdowa³a siê równolegle do
papy - 1 cm od jej krawêdzi
(zdjêcie1).

Zastosowane
³¹czniki
musz¹ byæ odpowiednie do
okreœlonego celu.
S¹ nimi wszystkie powszechne stosowane ³¹czniki. Przydatnoœæ ³¹czników musi potwierdziæ
producent i jednoczeœnie
wykazaæ siê œwiadectwem
badañ. Bez oddzielnych
badañ systemowego uk³adu pokrycia z mocowaniem
mechanicznym, za podstawê nale¿y przyj¹æ
obci¹¿enie obliczeniowe,
maksymalnie 0,4 kN na
jeden ³¹cznik.

n Mocowanie:

1

Iloœæ ³¹czników wyznaczaj¹ wymogi wytycznych
dla dachów p³askich, wzgl.
norma DIN 1055. Iloœæ
³¹czników wg. wytycznych
dla dachów p³askich (tabela
6: przyk³ady wykonania dla
budynków zamkniêtych do
20 m wysokoœci):

Iloœæ ³¹czników na 1m2
obrêb wewnêtrzny 3
na krawêdzi
6
obrêb naro¿a
9

Mocowanie odbywa siê za
pomoc¹ automatycznego
osadzaka z ogranicznikiem g³êbokoœci. £¹czniki
nale¿y osadzaæ z wystarczaj¹cym naciskiem, lecz
z niezbyt du¿ym zag³êbieniem pobijaka. P³yty
termoizolacyjne nale¿y
dodatkowo mechanicznie
mocowaæ, o ile nie s¹
wystarczaj¹co utrwalone
przez mocowanie papy.
Na wszystkich krawêdziach budowli (krawêdŸ
dachu, przejœciach przez
dach, itp.) papê BauderPROF nale¿y przymocowaæ na górnym pasie lub
w odstêpach co 25 cm
(zdjêcie 3).

2

n Obliczanie obci¹¿eñ
od wiatru dla okreœlonego obiektu:
Obliczanie obci¹¿eñ od
wiatru dla wyznaczonego
obiektu pozwala na zredukowanie iloœci ³¹czników*.
Dla systemu lekkiego dachu
przemys³owego PRO F, w po³¹czeniu z ³¹cznikami firmy
SFS Stadler, mo¿e byæ za³o¿one wy¿sze obci¹¿enie
obliczeniowe na 1 ³¹cznik.
Zosta³o to stwierdzone przez
wspólnotê in¿ynierów WSP
Aachen. Tym samym mo¿na
zaoszczêdziæ dodatkowe ³¹czniki.

3

*Dzia³ techniczno-wdro¿eniowy
firmy Bauder chêtnie przeka¿e do
Pañstwa dyspozycji indywidualne obliczenia optymalnej
iloœci ³¹czników wg normy DIN
1055, oraz plan ich rozmieszczenia
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Instrukcja uk³adania

Zgrzewanie
z³¹czy czo³owych
Wa¿ne!
Zgrzewanie z³¹czy czo³owych w systemie
BauderPRO F odbywa
siê zawsze w pierwszej
kolejnoœci przed zgrzaniem z³¹cza wzd³u¿nego
Zak³ad z³¹cza czo³owego, szer. 15 cm, nale¿y
zgrzewaæ homogenicznie na szer. min. 8 cm tak,
aby wyst¹pi³ równomierny œcieg. W uk³adzie
BauderPRO F, na termoizolacji EPS i przy stosowaniu rêcznej zgrzewarki, nale¿y styropian
zabezpieczyæ (np. podk³adka metalowa).

Na z³¹czach czo³owych
najpierw œcinamy koñcówkê papy le¿¹cej od
spodu pod k¹tem 45°.

Z³¹cza
czo³owe
BauderPRO F zgrzewa
siê zgrzewark¹ czo³ow¹
(np. Gruen QuernahtSchwessgeraet Air
Tronic 4000 T). Mo¿na
równie¿ zastosowaæ
odpowiedni¹ zgrzewarkê rêczn¹ (FEN)
o minimalnej mocy
3000W.

Pod zak³ad z³¹cza
wzd³u¿nego w obrêbie
z³¹cza "T" (teowego)
nale¿y, przed zgrzaniem czo³owego z³¹cza,
pod³o¿yæ blachê.
Pozwala to unikn¹æ
mimowolnego zgrzania
spoiny wzd³u¿nej.

Po z³¹czach czo³owych
zgrzewamy z³¹cza
wzd³u¿ne za pomoc¹
zgrzewarki automatycznej (np. Leister Variant
4 R 7,Gruen Schweissautomat UniStar 5000
albo Meistermat).

Z³¹cze wzd³u¿ne BauderPRO F nale¿y zgrzewaæ na szerokoœci
min.6 cm. Temperaturê
i prêdkoœæ posuwu automatu nale¿y tak ustawiæ
aby spoina by³a równomierna (wyp³yw bitumu
na spoinie)

W obrêbie
z³¹cza
T-owego zgrzewarkê
wyhamowaæ, albo dodatkowo docisn¹æ rêk¹.
Nastêpnie w miejscu
œciêcia naro¿nika, jeszcze raz docisn¹æ wa³kiem.

Zgrzewanie
z³¹cza wzd³u¿nego
Wszystkie z³¹cza nale¿y
zgrzewaæ homogenicznie w jednym cyklu
roboczym.

Wa¿ne dla zagospodarowania placu budowy
Wszystkie zgrzewarki gor¹cym powietrzem maj¹
du¿¹ wydajnoœæ, a tym samym wysoki pobór mocy.
Wiêkszoœæ odpowiednich agregatów jest pr¹du
zmiennego 380 V/16A. Przewody zasilaj¹ce nale¿y
stosowaæ o odpowiednio dobranym przekroju.

8

Instrukcja uk³adania

Ukszta³towanie
naro¿y wewn¹trz
Naro¿a wewnêtrzne wykonujemy nastêpuj¹co:
podk³adamy
"jêzyczek"
z np. elastomerobitumicznej, samoprzylepnej
papy BauderTEC KSA,
nastêpnie - przy pomocy
szablonu - wycinamy kszta³tki boczne po³¹czeniowe i spawamy rêczn¹
zgrzewark¹.

Ukszta³towanie
naro¿y zewn¹trz
Naro¿a zewnêtrzne wykonujemy równie¿ z pod³o¿onym "jêzyczkiem" jw.
Odpowiednie
kszta³tki
wycinamy za pomoc¹
szablonu i zgrzewamy.
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Narzêdzia robocze

1. Zgrzewarka automatyczna np. Leister
Variant 4 R 7, Gruen
UniStar 5000, albo
Meistermat
2. Osadzak automatyczny np. SFS Stadler
Quickset IF 240, albo
Isofast IF 30.

4

3. FEN rêczny, moc
>3000 Watt.
Do z³¹czy czo³owych:
automat do z³¹czy
czo³owych, np. Gruen
QuernahtSchweissgeraet Air Tronic 4000 T.
4. Rêczna rolka dociskowa

5

5. Nó¿ do ciêcia papy
6. Szablon Baudera
1

3

6

Wa¿ne dla zagospodarowania placu budowy
Zgrzewarki do spojenia z³¹czy maj¹ du¿y pobór
mocy. Szczególnie, przy du¿ych odleg³oœciach
przy³¹cza, nale¿y przewidzieæ przewody o odpowiednim przekroju.
Do dyspozycji musi byæ przy³¹cze pr¹du zmiennego 380 V/16A.
Wszystkie materia³y systemu BauderPRO F nale¿y
sk³adowaæ i transportowaæ w sposób wykluczaj¹cy
mo¿liwoœæ ich uszkodzenia.
2
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Szczegó³y konstrukcyjne
Szczegó³y konstrukcyjne systemu BauderPRO, w zale¿noœci od oczekiwanych obci¹¿eñ i wymogów, mog¹
byæ wykonane w uk³adzie jedno lub wielowarstwowym. Szczegó³y nale¿y rozpatrywaæ zawsze dla
konkretnego obiektu, przy czym technicy wdro¿eniowi firmy Bauder s¹ do Pañstwa dyspozycji.
KrawêdŸ dachu - zakoñczenie
Uszczelnienie nale¿y
wyprowadziæ min. 10 cm
ponad górn¹ krawêdŸ
pokrycia i zamocowaæ.
Przy stropodachach z blachy trapezowej nale¿y
zastosowaæ
k¹townik
z blachy przymocowany
do blachy trapezowej
i attyki. Ca³y uk³ad
pokrycia mocowany jest
mechanicznie-liniowo
wzd³u¿ krawêdzi dachu
na ka¿dym górnym profilu, wzglêdnie w odstêpach co 25 cm.

Kopu³a naœwietla - po³¹czenie
Kopu³y naœwietla nale¿y
wynieœæ min. 5 cm nad
powierzchniê sp³ywu
wody. W tym celu ko³nierz
kopu³y osadziæ nale¿y na
belkowaniu (np. uniwersalny zestaw obudowy
"Gruen"). Wierzchnia
warstwa pokrycia wyprowadzona zostaje na ko³nierz kopu³y poprzez klin.
Wokó³ przejœæ
przez
dach, o konstrukcjach
z blach trapezowych,
konieczna jest blacha
wzmacniaj¹ca. Mocowanie mechaniczne przy
kopu³ach naœwietla nale¿y wykonaæ analogicznie
jak na krawêdzi dachu.
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Szczegó³y konstrukcyjne

Po³¹czenie - rynny podwieszone
Warstwa kryj¹ca po³¹czona jest z blach¹
nadrynnow¹ pap¹ okapow¹ BauderPRO F. W miejscu przejœcia warstwy
kryj¹cej nad pas nadrynnowy nale¿y u³o¿yæ
luŸne pasmo rozdzielcze.
Wbudowanie kompensatora cieplnego zapewnia,
¿e wyd³u¿enia zale¿ne od
warunków temperaturowych, nie mog¹ szkodliwie wp³ywaæ na pokrycie
dachu.
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Wpust dachowy - po³¹czenie
Rynny wewnêtrzne nale¿y wykonaæ ze spadkiem poprzecznym min.
2%. Na dachach ocieplonych zasadniczo powinny
byæ wbudowane wpusty
dwustopniowe. Lekkie
konstrukcje dachów nara¿one s¹ na du¿e
drgania, dlatego g³ówny
lej wpustu jest z dachem
po³¹czony œrubami. W ten
sposób nie mo¿e siê
wysun¹æ do góry. KrawêdŸ wlotu nadstawki
musi znajdowaæ siê
poni¿ej sp³ywu wody z powierzchni.
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Przedmiar robót
Systemowy uk³ad dachu przemys³owego BauderPRO F
Pozycja
1. Paroizolacja

Opis robót
Samoprzylepna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna gr. 1,5 mm ze
specjaln¹ wk³adk¹ aluminiow¹ Bauder TEC KSD.
Z³¹cza wzd³u¿ne i czo³owe 8-10 cm.
Zgrzewaæ szczelnie.
m2: ...................................

alternatywa:

Bauder Super AL-E
m2: ...................................

2.1. Warstwa
termoizolacyjna

P³yty termoizolacyjne z we³ny mineralnej, zdolnoœæ przewodzenia ciep³a 0,040
W/mk.
Klasa materia³u A1.
Dostawa i u³o¿enie na pod³o¿u, luŸno, mijankowo na œcis³y styk
Rodzaj i typ:....................................................................................
Mocowanie: mechaniczne ³¹czenie z pokryciem.
Gruboœæ termoizolacji: mm ...............................

2.2. Pokrycie

BauderPRO F, Top elastomerobitumiczna papa zgrzewalna ze specjaln¹ wk³adk¹
noœn¹ i warstw¹ zabezpieczaj¹c¹. Dostarczyæ i zgodnie z przepisem producenta
prawid³owo u³o¿yæ ³¹cznie z mechanicznym mocowaniem wg DIN 1055 za pomoc¹
dopuszczonych ³¹czników oraz zgrzaæ gor¹cym powietrzem z³¹cza wzd³u¿ne i czo³owe.
Rodzaj i typ ³¹cznika: ........................................
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m2: ...................................

m2: ...................................

Systemowy uk³ad dachu przemys³owego BauderPRO
Pozycja
3. Odwodnienie dachu
wpust dwustopniowy

Opis robót
Wpust z regulowan¹ nadstawk¹.
Dostarczyæ i wbudowaæ zgodnie z wytycznymi.
Wpust Æ .....................................................

4. Po³¹czenie na
krawêdzi dachu

Dostarczyæ kliny o wymiarze 10x50 i przykleiæ wzd³u¿ po³¹czenia. Jako papê
po³¹czeniow¹ zastosowaæ papê PRO F 10 cm przed klinem i wyprowadziæ do
zewnêtrznej krawêdzi attyki. Wykonaæ zgodnie z wytycznymi.
Wykrój: cm..................................................

alternatywa:
Po³¹czenie na krawêdzi
dachu dwuwarstwowo

mb: .......................................

Kliny 10x10 jw., po³¹czenia z pap¹ KSA i PRO F
Wykonaæ zgodnie z wytycznymi.
Wykrój: cm..................................................

6. Po³¹czenie kopu³y
naœwietla

mb: .......................................

Kliny 10x10 jw., po³¹czenia z pap¹ KSA i BauderPRO F
Wykonaæ zgodnie z wytycznymi.
Wykrój: cm..................................................

alternatywa:
Po³¹czenie dwuwarstwowe

mb: .......................................

Kliny 10x10 jw., po³¹czenia z pap¹ KSA i PRO F
Wykonaæ zgodnie z wytycznymi.
Wykrój: cm..................................................

5. Po³¹czenie przy
œcianie

sztuk: ..................................

mb: .......................................

Zamontowane kopu³y uszczelniæ. Dostarczyæ kliny 10x10 i przykleiæ po obwodzie
na po³¹czeniu p³aszczyzny z ko³nierzem nasadowym.
Wykonaæ zgodnie z wytycznymi.
Wykrój: cm..................................................

mb: .......................................
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Zak³ad g³ówny:
Paul Bauder GmbH & Co.
Korntaler Landstr. 63
70499 Stuttgart (Weilimdorf)
Telefon: 0711/88 07-0
Telefax: 0711/88 07-300

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

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

Polska:
Bauder Polska Sp. z o.o.
ul. Gronowa 20
61-680 Poznañ
Telefon: 061/827 18 17
Telefax: 061/827 18 16

Zak³ad Landsberg/Halle:
Paul Bauder GmbH & Co.
Brehnaer Str. 10
06188 Landsberg b. Halle
Telefon: 03 46 02/3 04-0
Telefax: 03 46 02/3 04-38

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

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

Z.S.

Wszystkie dane zawarte w niniejszym prospekcie bazuj¹ na
aktualnym stanie techniki. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania
zmian. Prosimy informowaæ siê na temat aktualnego stanu wiedzy
technicznej w czasie trwania zamówienia.

