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Systemy Dachów Zielonych

Systemy Dachów Stromych

Systemy Dachów P³askich



Struktura, która nadaje tempo.

n

n

zwiêkszona powierzchnia poprzez pasma - THERM

wysokiej jakoœci, szybko aktywny - samoprzylepny bitum elastomerowy

Cechy szczególne struktury - THERM:

Zalety

4

4

4

4

4

4

4

krañcowo krótki czas nagrzania, przez to wysoka wydajnoœæ

zamiast zgrzewania punktowego: szybki, p³ynny przebieg: 

tym samym podwójnie szybko

poprzez pasma - THERM okreœlone sklejenie

absolutne po³¹czenie

ma³e zu¿ycie gazu

wysoka jakoœæ wykonania

widoczna kontrola zgrzewania

Po prostu szybciej
Po prostu szybciej.Po prostu
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Rezultat:



Paroizolacja
BauderTHERM DS 2



Paroizolacja BauderTHERM DS 2

n na stronie wierzchniej i spodniej pasma - THERM

n miêdzy pasmami - THERM strefy niesklejalne z posypk¹ 

Cechy:

Zalety

4

4

4

4

po³¹czenie pewne od ssania wiatru

wysoka wytrzyma³oœæ na st¹panie

mo¿liwoœæ ca³orocznego stosowania dziêki 

samoprzylepnemu elastomerobitumowi

wiêcej za te same pieni¹dze w porównaniu z powszechnymi 

paroizolacjami: dziêki samoprzylepnym  

elastomerobitumom
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Rezultat:



Paroizolacja
BauderTHERM DS 2

+
Termoizolacja



Uk³adanie materia³ów termoizolacyjnych
na paroizolacji BauderTHERM DS 2

n na wierzchniej stronie szybko aktywny samoprzylepny bitum elastomerowy, dlatego:

Cechy:

Zalety

4

4

4

4

nie wymaga dodatkowego kleju

proste sklejenie materia³u termoizolacyjnego: ma³ym 

p³omieniem stopiæ foliê ochronn¹ i u³o¿yæ termoizolacjê

dok³adnie okreœlona powierzchnia klejona - przez to pewne 

i prawid³owe sklejenie

wysoka wydajnoœæ pracy

_
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Rezultat:



Papy podk³adowe BauderTHERM
UL 10, UL 30, UL 50

+
Papy wierzchniego krycia

BauderTHERM OL 400 



Papy podk³adowe
BauderTHERM
UL 10, UL 30, UL 50

Papy wierzchniego
krycia BauderTHERM
OL 400

n na stronie spodniej pasma Therm

n szybkozgrzewalne podk³ady

Cechy: Cechy:

Zalety Zalety

Zalety:

4 trwa³e i zintegrowane rozprê¿enie 

ciœnienia pary wodnej poprzez 

strefy z posypk¹

4 trwa³e zabezpieczenie ca³ego 

systemu dachu od wp³ywów 

atmosferycznych

4

4

4

minimalny czas nagrzania

niskie nak³ady energii, materia³u i czasu

szybkie i pewne wykonawstwo tzn. du¿a 

prêdkoœæ robocza

Po prostu szybciej
Po prostu szybciej.Po prostu

           szybciej.
Po prostu szybciej.
           szybciej.
Po prostu szybciej.
           szybciej.

Rezultat:

n na stronie spodniej - samoprzylepny 
elastomerobitum

n wysokogatunkowa elastomerowa warstwa 
wierzchnia



Papy dla rekordowych 
osi¹gniêæ



Systemy Dachów Zielonych

Systemy Dachów Stromych

Systemy Dachów P³askich

Bauder Polska Sp. z o.o.

ul. Gronowa 20

61-680 Poznañ

Telefon: 061/827 18 17

Telefax: 061/827 18 16
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