Sisteme de acoperiș terasă
BauderTHERMOFIN – sistem hidroizolant FPO

BauderTHERMOFIN
Membrană cu armătură voal din fibră de sticlă
Sistemul pentru utilizări universale
BauderTHERMOFIN este o membrană
de acoperișuri din material plastic ce
stabilește standarde noi pentru ușurința
în prelucrare și ecologie.
Structura membranei permite o utilizare
universală atât pentru sistemul cu
prindere mecanică, cât și pentru aplicarea
prin lestare.
Intervalul mare de temperaturi pentru
sudare face din aceste membrane să fie
sigure și ușor de sudat.
Proprietățile ecologice sunt excelente
mulțumită substanței pe bază de FPO-PP.
Membranele nu conțin plastifianți, metale
grele, clor și alți halogeni.
BauderTHERMOFIN membrane
Noile membrane de calitate superioară
sunt fabricate dintr-un singur pas cu
noua tehnică de extruziune și prevăzute
cu armătură din voal din fibră de sticlă.
Membranele de acoperiș se vor aplica
flotant și se vor suda pe cusătură cu aer
fierbinte. Siguranța la sucțiunea vântului
rezultă prin prinderea mecanică sau cu
ajutorul supraîncărcării.
BauderTHERMOFIN dimensiuni
Membranele sunt disponibile la lățimi de
1,5 m și grosimi de 1,5/1,8/2,0 mm.
Culoarea standard pe partea superioară
este gri argintiu, iar pe partea inferioară
este negru.
BauderTHERMOFIN protecție la foc
Sistemul de acoperiș îndeplinește normele
standard Broof(t1) pe diferite straturi suport
în aplicare directă și cerințele clasei
la foc E.
Pentru cerințele ridicate privind protecția la
foc vă oferim sistemul hidroizolant FPO de
calitate superioară BauderTHERMOPLAN.
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Hidroizolație

BauderTHERMOFIN

2

Termoizolație

BauderPIR FA

3

Barieră de vapori

BauderTEC DBR

4

Structură portantă

Tablă trapezoidală

Tehnică sigură a prelucrării
Combinația dintre materialul de calitate
superioară FPO și o armătură specială din
voal din fibră de sticlă permite o fereastră
de sudare mare cu un consum redus de
energie. BauderTHERMOFIN este sudabil
cu aer fierbinte în intervalul 350-460 °C.
Posibilitate de utilizare universală
BauderTHERMOFIN este conceput
pentru aplicare flotantă cu fixare
mecanică, precum prin lestare cu pietriș
sau plăci de terasă. Membranele sunt
compatibile cu bitumul și se pretează
pentru construcție nouă și renovare.
Protecție durabilă
Pe baza utilizării poliolefinei flexibile FPO
BauderTHERMOFIN este echipată pentru
o lungă durată de viață și cu proprietăți
funcționale peste această perioadă.

Ecologic superior
Conceptul de bază a membranelor
de acoperiș de calitate superioară
BauderTHERMOPLAN este transpus și la
BauderTHERMOFIN: produsele nu conțin
plastifianți, halogeni și metale grele.
După expirarea duratei de viață a
materialului membranele se pot recicla sau
valorifica termic.

BauderTHERMOFIN
sistem hidroizolant

n BauderTHERMOFIN F15 /F18 /F20
membrană din material plastic cu
armătură voal din fibră de sticlă
n BauderTHERMOFIN F TL
membrană nearmată
n BauderTHERMOFIN - accesorii

n BauderTHERMOFIN - Verbundblech

Componente de sistem complet
BauderTHERMOFIN este disponibilă uzual
în toate grosimile. Sistemul de accesorii
pentru o hidroizolație funcțională vă stă
la dispoziție. Compatibilitatea cu sistemul
BauderTHERMOPLAN este îndeplinită.

BauderTHERMOFIN este
în principiu compatibil cu
BauderTHERMOPLAN
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BauderTHERMOFIN
Date tehnice

BauderTHERMOFIN

F 15

F 18

F 20

F TL

Material

FPO-PP

FPO-PP

FPO-PP

FPO-PP

Culoare

gri argintiu

gri argintiu

gri argintiu

gri argintiu

Armătura

voal din fibră de sticlă

voal din fibră de sticlă

voal din fibră de sticlă

-

Grosime

1,5 mm

1,8 mm

2,0 mm

1,5 mm

0,5 / 0,75 / 1,5 m

0,5 / 0,75 / 1,5 m

0,5 / 0,75 / 1,5 m

0,5 / 1,5 m

20 m

20 m

20 m

10 m

16 role/palet

16 role/palet

14 role/palet

rolă

Lățime rolă
Lungime rolă
Formă de livrare
Nr. articol / -comandă

Lățime 1,5 m:

Lățime 1,5 m:

6818 0150

6820 0150

Lățime 0,75 m:

Lățime 0,75 m:

Lățime 0,75 m:

Lățime 0,50 m:

Lățime 0,50 m:

Lățime 0,50 m:

6815 0075
6815 0050

S.C. Bauder SRL
Piața 1 Mai nr. 4-5
Cluj-Napoca 400141
Telefon + 40 0264 20 66 38
Telefax + 40 0264 20 66 39
info@bauder.ro
tehnic@bauder.ro
www.bauder.ro

Lățime 1,5 m:

6815 0150

6818 0075
6818 0050

Lățime 0,5 m:

6800 0050
Lățime 1,5 m:

6820 0075

6800 0150

6820 0050

Toate specificațiile din acest prospect corespund
standardului tehnic actual. Ne rezervăm dreptul
de a efectua modificări. Informați-vă cu privire la
standardul tehnic valabil în momentul efectuării comenzii.
6800BR/0812 RO

