
Folia dachowa 

BauderTHERMOFOL

Folie dachowe PVC uk adane s  lu no, jedno-

warstwowo, na z czach zgrzewane gor cym 

powietrzem lub na zimno rodkiem sp cz-

niaj cym. Szybkie i pewne zabezpieczenie 

od ssania wiatru uzyskamy przez mocowanie 

mechaniczne albo za pomoc  balastu.

U o enie folii na okre lonych materia ach ter-

moizolacyjnych (np. styropian) wymaga zasto-

sowania warstwy rozdzielczej i zabezpieczaj -

cej. W zale no ci od konstrukcji pod o a oraz 

wymogów techniki budowlanej, Bauder dys-

ponuje w ramach systemu foliami odpornymi 

na rozerwanie. Na wielu starych uk adach po-

kry  bitumicznych jak równie  zawieraj cych 

rozpuszczalniki mo na zastosowa  specjaln

foli  renowacyjn  PVC – BauderTHERMOFOL 

U 15 V, która na spodniej stronie jest lamino-

wana w óknin . Do p aszczyzny folia moco-

wana jest za pomoc  specjalnego kleju i na 

zak adach zgrzewana gor cym powietrzem. 

Z cza czo owe i sko ne czone s  na styk 

i uszczelnione 20 cm szeroko ci paskiem 

z folii bez w ókniny – BauderTHERMOFOL.

Folie dachowe BauderTHERMOFOL dost p-

ne s  w ró nych odmianach, grubo ciach 

i kolorach. Pe na paleta akcesoriów u atwia 

wykonawstwo i umo liwia kompleksowe 

rozwi zania.

BauderTHERMOFOL U – niezawodny 

system hyroizolacji dachów nowych budowli.

BauderTHERMOFOL U 15 V – system 

z integraln  warstw  rozdzielcz , ze specjaln

w óknin  na spodniej stronie.

Pokrycia lekkich dachów przemys owych 

i hal wymagaj  cz sto spe nienia prostych 

lub rednich wymogów. Bauder oferuje 

w tym zakresie wielorakie rozwi zania 

systemowe na bazie PVC. Jednowarstwowe 

pokrycie BauderTHERMOFOL spe nia 

wszystkie powszechnie obowi zuj ce wymogi 

standardowe i umo liwia pewne pokrycia 

dla nowych i remontowanych budowli.

BauderTHERMOFOL 

– folie dachowe z PVC
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