
Sisteme de acoperiş terasă
BauderTHERMOFOL – Membrane hidroizolatoare 
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BauderTHERMOFOL
PVC-P Abdichtung mit System
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În cazul hidroizolării 
acoperișurilor ușoare pentru 
clădiri
industriale și hale, de regulă tre-
buie îndeplinite doar condiţii
simple până la medii. Firma 
Bauder oferă în acest sens
multiple soluţii în sistem pe bază 
de PVC-P. Hidroizolaţia
monostrat Bauder THERMOFOL 
îndeplinește toate cerinţele
standard uzuale și permite o apli-
care sigură atât la construcţiile
noi, cât și la renovări.

1  Membrane hidroizolatoare
BauderTHERMOFOL U
Membranele de acoperiș robuste 

din PVC-P se aplică într-un sin-

gur strat și se sudează la îmbinări, 

cu aer fierbinte. Protecţia contra 

dislocării de către vânt se realizează 

rapid și sigur prin fixare mecanică

sau prin încărcare.

Strat de separaţie și protecţie
La aplicarea pe anumite materiale 

termoizolante

(de ex. EPS) și sub pietriș

este necesar un strat de separaţie și

protecţie.
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Membrana BauderTHERMOFOL U 
15 V din PVC-P, destinată special 
renovării, poate fi aplicată la multe 
construcţii vechi - chiar și în cazul 
hidroizolaţiilor pe bază de bitum 
sau cu aditivi de înmuiere. Această 
membrană este prevăzută cu un 
substrat de material textil cașerat. 
Acesta se lipește pe suprafaţă cu 
adeziv PU și se sudează la îmbinări 
cu aer fierbinte. Îmbinările de capăt 
și îmbinările transversale se aplică 
suprapus și se sudează deasupra
cu o bandă BauderTHERMOFOL
necașerată cu lăţime de 20 cm.

Renovarea acoperișului cu
BauderTHERMOFOL

2  Bariere de vapori Bauder
În funcţie de structura portantă și de

condiţiile tehnice constructive, pen-

tru completarea sistemului, sunt dis-

ponibile în diverse sortimente barie-

re de vapori rezistente la rupere.
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Prezentare generală a membranelor

Membranele izolatoare durabile

BauderTHERMOFOL sunt oferite 

într-o gamă largă de variante de 

execuţie, grosimi și culori. Gama 

completă de accesorii facilitează 

aplicarea și permite obţinerea unor 

soluţii personalizate complete.

BauderTHERMOFOL U
Sistem cu posibilităţi de aplicare 
universale:
n	BauderTHERMOFOL U cu dotări

  optime pentru aplicare: fixată   

  mecanic sau prin încărcare

n	rezistentă la străpungerea de   

  către rădăcini, conform directive- 

  lor FLL

BauderTHERMOFOL M
Sistem pentru fixare mecanică 
fără încărcare:
n	BauderThermofol M membrană cu          

   armătură de rezistenţă ridicată 

   pentru fixare mecanică fără 

   încărcare

n  Aplicare sigură pe suprafaţă şi la 

închideri

BauderTHERMOFOL U 15 V
Sistem cu strat de separare inte-
grat:
n  BauderTHERMOFOL U 15 V 

prevăzut cu substrat din material 

textil special

n   ideal pentru refacerea 

hidroizolaţiilor din membrane PVC 

și bituminoase

n  lipire pe suprafaţă cu protecţie 

contra dislocării de către vânt 

(conform instrucţiunilor departa-

mentului tehnical firmei Bauder)

n margine fără material textil pentru

  sudarea ușoară a îmbinărilor

BauderTHERMOFOL D
Membrană pentru configurarea 
detaliilor:
n	configurare simplă și sigură a   

  detaliilor, datorită elasticităţii 

  ridicate

n aplicabilă pentru toate sistemele  

  de membrane din PVC

BauderTHERMOFOL
Accesorii sistem:
n lichid de curăţat

n   adeziv

n elemente de scurgere

n   elemente de aerisire

n   tehnică de fixare

n elemente prefabricate (colţuri, 

    element de străpungere,...)



Werk Bernsdorf
Paul Bauder GmbH
Dresdener Straße 80
D-02994 Bernsdorf
Telefon 03 57 23/2 45-0
Telefax 03 57 23/2 45-10
bernsdorf@bauder.de
www.bauder.de

Werk Landsberg/Halle
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Brehnaer Straße 10
D-06188 Landsberg b. Halle
Telefon 03 46 02/3 04-0
Telefax 03 46 02/3 04-38
landsberg@bauder.de
www.bauder.de

Werk Bochum
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Hiltroper Straße 250
D-44807 Bochum
Telefon 02 34/5 07 08-0
Telefax 02 34/5 07 08-22
bochum@bauder.de
www.bauder.de

Werk Achim
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 1
D-28832 Achim
Telefon 0 42 02/5 12-0
Telefax 0 42 02/5 12-115
achim@bauder.de
www.bauder.de

Schweiz
Paul Bauder AG
Alte Zugerstrasse 16
CH-6403 Küssnacht a.R.
Telefon 0 41/8 54 15 60
Telefax 0 41/8 54 15 69
info@ch.bauder.net
www.ch.bauder.net

Österreich
Bauder Ges.m.b.H. 
Gewerbepark 16
A-4052 Ansfelden
Telefon 0 72 29/6 91 30
Telefax 0 72 29/6 55 18
info@bauder.at
www.bauder.at

Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem 
derzeitigen Stand der Technik. Änderungen behalten 
wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den im  
Zeit punkt Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen 
Kenntnisstand.

6000/0710 RO

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstraße 63
D-70499 Stuttgart
Telefon 0711/88 07-0
Telefax 0711/88 07-300
stuttgart@bauder.de

www.bauder.de

BauderTHERMOFOL M U U 15 V D

Material PVC-P PVC-P
PVC-P 

  caşerat  pe partea 
inferioară     

PVC-P

Culoare gri deschis gri deschis  
(gri albăstrui, negru oliv) gri deschis gri deschis

(gri albăstrui, negru oliv)

Armătură fibră sintetică fibră sintetică fibră sintetică

Grosime 1,2/1,5/1,8/2,0 mm 1,5/1,8/2,0/2,4 mm 1,5 mm  
(2,5 mm inkl. Vlies) 1,5 mm

Lăţime rolă 1,5 m 1,5 m 1,5 m 0,5 / 1,5 m

Lungime rolă 20 m 20 m; 15 m (2,4 mm) 20 m 10 m

Mod de livrare role, bucăţi croite role, bucăţi croite role, bucăţi croite role

Cod articol/comandă 6312 0000 (1,2 mm)
6315 0000 (1,5 mm)
6318 0000 (1,8 mm)
6320 0000 (2,0 mm)

6115 0000 (1,5 mm)
6118 0000 (1,8 mm)
6120 0000 (2,0 mm)
6124 0000 (2,4 mm)

6215 0000 6100 0000 (1,5 m)
6100 0099 (0,5 m)

BauderTHERMOFOL
Date tehnice           


