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použití doplňkové jištění hran spojů z PVC-P
skladování skladovatelnost 12 měsíců při teplotě 5 až 30 ° C 

před použitím promíchat
spotřeba cca 30 g/m spoje (což odpovídá přibližně 27 ml/m)
třída nebezpečí snadno hořlavá, dráždivá
obsah 1 litr 5 litrů 10 litrů

kód výrobku 6056 0001 6056 0005 6056 0010

PVC - zálivka (světle šedá)

PVC - střešní fólie
Příslušenství BauderTHERMOFOL

BauderTHERMOFOL příslušenství je použitelné pro systémy U a M. 

Čistič pro BauderTHERMOFOL fólie a příslušenství.
Sada
obsah sady speciální kbelík s utěrkami

a 5 litry čističe PVC
skladování skladovatelnost 12 měsíců při 5 - 30 °C
barva čirá
spotřeba cca 5 litrů na 1000 m² střešní plochy
stupeň nebezpečí snadno hořlavý, dráždivý
kusy v balení 1 speciální kbelík + 1 kanystr

kód výrobku 6050 0000

Komponenty
čistič PVC

1 litr
čistič PVC

5 litrů
čistič PVC

10 litrů
čistící 
utěrky, 
1 role 

 (450 ks)

kód výrobku 6050 0001 6050 0005 6050 0010 6551 0000

Bauder Čistič PVC

Určený k čištění a přípravě spoje silně znečistěných PVC-P folií

materiál speciální- směs rozpouštědel
použití spoje, není určen pro plochy
barva bezbarvé
spotřeba dle spotřeby: až 30 g/bm

označení nebezpečí není
doba odvětrání několik minut
skladování min. 18 měsíců při 5-30°C
obsah 2,5 litrů

kód výrobku 6051 0025

PVC aktivátor spoje
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Lepení kašírovaných fólií na BauderPIR FA, BauderPIR M, asfalty, EPS a beton.

materiál jednosložkové PU-lepidlo
barva nažloutlá
vizkozita 4200 mPas
spotřeba cca 240 g/m²; dle výpočtu
vytvrzení cca 24 hodin (zpracování 

30-120 min.)
skladování skladovatelnost 12 měsíců při 5 - 30 °C
hmotnost 2,0 kg/balení 10 kg/balení
kusy v balení 6 ks balení v kartonu 1 balení

kód výrobku 6940 0000 6940 0100

Bauder kontaktní lepidlo PVC

materiál syntetický kaučuk v organických rozpouštědlech
barva žlutavá
viskozita 3500 mPas
spotřeba ca. 200-300 g/m2

odvětrání 10-30 min.(zpracování 30-120 min)
skladování 18 týdnů při 5-30°C
stupeň nebezpečí snadno hořlavé
hmotnost 4,5 kg/ plechovka 10 kg/plechovka
kód výrobku 6057 0045 6057 0010

Bauder lepidlo rouna 1014
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PVC - střešní fólie
Příslušenství BauderTHERMOFOL

Vnitřní kout PVC (světle šedá)

materiál PVC-P
úhel 90°
zpracování svařování horkým vzduchem
použití opracování koutu
kusy v balení 25 ks v balení

kód výrobku 6001 0000

Univerzální roh PVC (světle šedá)

materiál PVC-P
úhel 30-80°
zpracování svařování horkým vzduchem
použití opracování rohu
kusy v balení 25 ks v balení

kód výrobku 6001 0001

Univerzální - záplata PVC (světle šedá)

Vnější roh PVC (světle šedá)

materiál PVC-P
úhel 90°
zpracování svařování horkým vzduchem
použití opracování rohu
kusy v balení 25 ks v balení

kód výrobku 6002 0000

materiál střešní fólie BauderTHERMOFOL U18
průměr 150 mm
zpracování svařování horkým vzduchem
použití krytí kotvícího prvku, T-spoje
kusy v balení 50 ks v balení

kód výrobku 6026 0000
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Střešní chrlič PVC  

materiál PVC-U (neizolovaný)
manžeta BauderTHERMOFOL D (světle šedá)
zpracování svařování horkým vzduchem
připevnění min. 4 ks (není součást balení)

jmenovitá světlost DN 50 DN 70 DN 100
venkovní průměr DN 50 DN 70 DN 100 
venkovní průměr 50 mm 75 mm 110 mm
délka potrubí 500 mm
příruba 200 mm 200 mm 230 mm

kód výrobku 6042 0050 6042 0070 6041 0100

materiál PVC-U (neizolované)
manžeta BauderTHERMOFOL D (světle šedá)

zpracování svařování horkým vzduchem

připevnění min. 4 ks (není součást balení)

jmenovitá světlost DN 80 DN 100  DN 125
venkovní průměr 90 mm 110 mm 125 mm
délka potrubí 500 mm
napojovací manžeta 200 x 200 mm 230 x 230 mm 230 x 230 mm

kód výrobku 6041 0080 6041 0100 6041 0125

Nouzový přepad PVC 

výška 60 mm 100 mm 100 mm
šířka 120 mm 300 mm 500 mm
délka potrubí 600 mm
uhel vývodu 5°

kód výrobku 6043 0120 6043 0300 6043 0500

Nouzový přepad PVC - kulatý

výška 60 mm 100 mm 100 mm
šířka 120 mm 300 mm 500 mm
délka potrubí 600 mm
uhel vývodu 5°

kód výrobku 6044 0120 6044 0300 6044 0500

Nouzový přepad PVC -hranatý
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Střešní chrlič PVC-kulatý

Střešní chrlič PVC- hranatý
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PVC - střešní fólie
Příslušenství BauderTHERMOFOL

materiál PVC-U (neizolované)
manžeta BauderTHERMOFOL D (světle šedá)
délka trubky pro tepelnou izolaci do 250 mm
výška trubky 240 mm
připevnění min. 4 ks (není součást balení)
zpracování svařování horkým vzduchem
jmenovitá světlost DN 70 DN 100 DN 125
napojovací manžeta 200x200 mm 230x230 mm 230x230 mm

kód výrobku 6030 0070 6030 0100 6030 0125

Větrací komínek PVC

materiál PVC-U (neizolované)
použití vrchní krytí, ochrana před prudkým deštěm
připevnění nástrčný systém
jmenovitá světlost DN 70 DN 100 DN 125

kód výrobku 6031 0070 6031 0100 6031 0125

Větrací hlavice PVC

materiál PVC-U (neizolované)
použití spodní díl, napojení parozábrany

délka trubky 300 mm
připevnění min. 4 ks (není součást balení)
jmenovitá světlost DN 70 DN 100 DN 125

kód výrobku 6032 0070 6032 0100 6032 0125

Větrací komínek PVC -základní těleso 

materiál PVC-P (včetně objímky z ušlechtilé oceli)
použití Prostup hromosvodového drátu do 10 mm
výška 300 mm
pro průměr 10 mm

kód výrobku 6023 0010

Prostup hromosvodového vedení PVC
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materiál PVC-P (včetně objímky z ušlechtilé oceli)
použití flexibilní prostup
zpracování svařování horkým vzduchem
výška 300 mm

pro průměr 20 mm
(vnitřní)

30 mm
(vnitřní)

40 mm
(vnitřní)

50 mm
(vnitřní)

kód výrobku 6023 0020 6023 0030 6023 0040 6023 0050

pro průměr 76 mm
(vnitřní)

90 mm
(vnitřní)

100 mm
(vnitřní)

110 mm
(vnitřní)

kód výrobku 6023 0076 6023 0090 6023 0100 6023 0110

Flexibilní prostup PVC kulatý, uzavřený

materiál PVC-P (včetně objímky z ušlechtilé oceli)
použití flexibilní prostup již stávajícího potrubí
zpracování svařování horkým vzduchem
výška 300 mm
pro průměr 40 mm 50 mm 76 mm

kód výrobku 6023 1040 6023 1050 6023 1076

pro průměr 90 mm 110 mm

kód výrobku 6023 1090 6023 1110

Flexibilní prostup PVC kulatý, otevřený

materiál PVC-P včetně krycího pásku
použití flexibilní prostup pravoúhlých sloupků
zpracování svařování horkým vzduchem
výška 300 mm
pro průměr 30 x 30 mm 40 x 40 mm 50 x 50 mm 100x100mm

kód výrobku 6024 0030 6024 0040 6024 0050 6024 0100

Flexibilní prostup PVC hranatý, otevřený
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NOVÉ

NOVÉ
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PVC - střešní fólie
Příslušenství BauderTHERMOFOL
BauderTHERMOFOL příslušenství je univerzálně použitelné pro systémy U a M

popis tloušťka plechu 0,6 mm, tloušťka poplastování 0,6 mm
materiál žárově zinkovaná ocel, pozinkování 275 g/m²
použití štít,okapnice, úžlabí, napojení
zpracování svařování horkým vzduchem

rozměry tabule
1 x 2 m

svitek
1 x 30 m

hmotnost 10 kg/tabule 150 kg/svitek
množství v balení 30 tabulí /paleta 1 svitek

kód výrobku 6010 0012 6011 0012

popis tloušťka plechu 0,6 mm, tloušťka poplastování 0,8 mm
materiál žárově zinkovaná ocel, pozinkování 275 g/m²
použití štít,okapnice, úžlabí, napojení
zpracování svařování horkým vzduchem
rozměry tabule1 x 2 m
hmotnost 11 kg/tabule
kusy v balení 30 tabulí/balení

kód výrobku 6010 0014

Poplastovaný plech PVC FB 14 (světle šedá)

Poplastovaný plech PVC FB 12 (světle šedá)

Dekorprofil PVC (světle šedá)

materiál PVC-P
provedení optická stojatá drážka
výška 25 mm
délka 3 m
kusy v balení 25 ks / balení

kód výrobku 6025 0000

Krycí pásek pro styky profilů z poplastovaného plechu (světle šedá)

materiál BauderTHERMOFOL D přířezové pásky
použití izolování styků poplastovaných plechů
zpracování svařování horkým vzduchem
rozměry 0,12 x 10 m
tloušťka 1,5 mm

kód výrobku 6100 0012

NOVÉ
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PVC - střešní fólie
Příslušenství BauderTHERMOFOL

Parobrzdy PE

parobrzda DB 220 parobrzda DB 100

použití ve spojení s FPO (TPO)
nebo PVC fóliemi ve spojení s PVC fóliemi

sd-Hodnota sd ≥ 220 m sd ≥ 100 m
materiál PE-fólie dle DIN EN 13984 PE-fólie dle DIN EN 13984
barva oranžová modrá
tloušťka fólie 0,25 mm 0,16 mm
třída materiálu B2 B2
výhřevnost < 10,5 MJ/m² < 10,5 MJ/m²

zpracování volná pokládka, napojení 
lepicími páskami

volná pokládka, napojení 
lepicími páskami

šířka 4,0 m 4,0 m
délka 25 m 25 m
hmotnost 0,23 kg/m²  ± 7% 0,15 kg/m² ± 7%
množství v balení 100 m²/role 100 m²/role

kód výrobku 6900 0030 6900 0025

 spojovací lepicí páska 03 napojovací páska 20
materiál polypropylen butylkaučuk
barva čirá černá
tloušťka cca  0,23 mm cca 1,5 mm
šířka 38 mm 15 mm
délka 50 m 30 m
popis pevná, oboustranně lepicí plasticko - elastická

použití lepení spojů napojení
množství v balení 1 role 1 role

kód výrobku 6900 0003 6900 0020

Lepicí pásky (pro parobrzdy PE)

Bauder GV 120 Baude WB 300

popis požárně oddělující vrstva 
pro různé střešní skladby

ochranná vrstva na dřevo, 
beton, staré střechy 

vrtatelná

materiál skleněné rouno 120 g/m² zpevněné, polyesterová 
rohož 300 g/m²

barva bílá bílá
tloušťka cca 0,75 mm cca 2,0 mm
třída materiálu B2 B2
zpracování volně položená volně položená
šířka 2 m 2 m
délka 100 m 60 m
hmotnost 0,12 kg/m² 0,3 kg/m²
množství v balení 200 m²/role 120 m²/role

kód výrobku 6098 0000 6900 1310

Dělící / Ochranné vrstvy
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PVC střešní fólie
Příslušenství BauderTHERMOFOL

Kotvící lišta 

popis děrování střídavé 7 m/15 mm
rozteč děr 25 mm

materiál žárově zinkovaná ocel, pozinkování 275 g/m²
použití kotvení u kraje, v ploše 
zpracování viz Bauder montážní návod

rozměry šířka 30 mm
délka 4,5 m nebo 2,25 m

kusy v balení 10 ks / balení

kód výrobku 4,5 m:    6920 0000
2,25 m:  6920 0001

Kruhová šňůra PVC

popis doplňkové jištění, fixace u okraje
materiál PVC-P;  světle šedá
použití svěrné jištění za kotvící lištou 6/10
zpracování svařování horkým vzduchem
průměr šňůry ø 4 mm
množství v balení 100 m

kód výrobku 6000 0000

popis/montáž upevnění:
páskem z fólie každých 50 cm

materiál hliník 1,5 mm
použití zachycení kačírku, oddělení vegetačních střech
zpracování viz v Bauder montážní návod
rozměry 100 mm/80 mm (perforovaná), délka 2,5 m
kusy v balení 46 lišt v balení

kód výrobku 6930 0002

Kačírková záchytná lišta AL 100/80                  

materiál nerezový díl včetně speciálního těsnění

použití zajištění proti smyku u zelené střechy od 10° do 25° 
sklonu střechy ve spojení s kačírkovou záchytnou lištou

zpracování dle Bauder montážního návodu a statika
rozměry 100 mm/80 mm (perforovaná), délka 2,5 m

kód výrobku 6932 0001

Nerezový držák proti smykovému zatížení  zelených střech                  

As
fa

lto
vé

 s
tře

šn
í p

ás
y

FP
O 

pl
as

to
vé

 s
tře

šn
í f

ol
ie

PV
C 

pl
as

to
vé

 s
tře

šn
í f

ol
ie

Te
pe

ln
á 

iz
ol

ac
e 

po
ly

ur
et

an

59

NOVÉ
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Plastové střešní folie
Příslušenství všeobecné

Sněhový záchytný systém

materiál nerezový díl včetně speciálního těsnění

použití sněhový záchyt do 25°sklonu střechy ve spojení s     
Bauder sněhový záchytný systém

zpracování dle Bauder návodu pokládky a statika

kód výrobku 6932 0000

Sněhový držák

NOVÉ

Nerezová trubka  

použití ve dvou řadách, dle doporučení statiky
zpracování dle Bauder návodu pokládky a statika
délka 3 m
průměr 32 mm

kód výrobku 6932 0003

Spojka trubek

použití spojení nerezových trubek
zpracování nastrčený systém

kód výrobku 6932 0005

Zátka trubky

použití zátka trubky
zpracování nastrčený systém

kód výrobku 6932 0006

Aretace posunu

použití horizontální zajištění nerezových trubek
zpracování šroubováním, dle Bauder návodu pokládky

kód výrobku 6932 0007

Záchyt ledu

použití přídavné jištění proti smyku sněhu a ledu mezi držáky
zpracování šroubováním, dle Bauder návodu pokládky

kód výrobku 6932 0008
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Nosič role střešní folie

materiál PU s ocelovým jádrem
použití párově jako pomoc při nošení rolí folie

kód výrobku 6952 2000

materiál PTFE klín s držadlem
použití přítlačný klín při svařování folie v koutě 

kód výrobku 6952 1000

Zkušební jehla sváru

materiál ocelový hrot, umělohmotný držák 
použití nástroj pro kontrolu spojů a kapilár

kód výrobku 6950 0005

Plastové střešní folie
Příslušenství všeobecné- nástroje

Přítlačný klín
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