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Ró norodno  p yt BauderPIR daje 
mo liwo  zamontowania trzech 
lub wi cej warstw w jednym cyklu 

roboczym. 
Spodnia warstwa kryj ca spe nia funk-

cje paroizolacji. Na stronie wierzchniej 
znajduje si  warstwa kryj ca z zachodz -
cym zak adem, któr  mo e by  równie
papa polimerobitumiczna i która s u y
jako dodatkowa warstwa odprowadzaj ca 
wod . Stanowi to podk ad klejony zgodny 
z wytycznymi.

Warstw rodkow  stanowi zabezpie-
czona warstwa z wydajnego materia u ter-
moizolacyjnego, jakim jest poliuretan. 

BAUDERPIR NA 
DESKOWANIU – 
ESTETYCZNE ROZWI ZANIE
Termoizolacja na krokwiach jest nie tyl-
ko najbardziej skuteczna metoda termoizo-
lacji. Jest ona równie  op acalna i zapew-
nia estetyczny efekt wizualny. Deskowanie 
znajduj ce si  na krokwiach mo e stano-
wi  efektowny element wyko czenia wn -
trza. Dodatkow  zalet  jest oszcz dno

kosztownego materia u, gdy  wysoko
krokwi nie musi by  dostosowana do gru-
bo ci warstwy termoizolacyjnej, lecz wy-
starczy gdy jej grubo  dostosowana b -
dzie tylko do podtrzymania konstrukcji. 
Dotyczy to zarówno starego, jak i nowego 
budownictwa.

PROSTA TERMOIZOLACJA – 
RÓWNIE  BEZ DESKOWANIA 
BauderPIR nadaje si  bardzo dobrze do 
monta u jako termoizolacja na krokwiach. 
Dzi ki po czeniu na pióro i wpust p yty 
tworz  szczeln  samono n  warstw  ter-
moizolacji.
BauderPIR w ka dej sytuacji:

BauderPIR SWE – p yta do izolacji ter-
micznej i akustycznej

BauderPIR PLUS – wytrzyma y element 
termoizolacyjny

BauderPIR SF – sprawdzony element ter-
moizolacyjny

BauderPIR SDS –dyfuzyjny element ter-
moizolacyjny
P yty do termoizolacji czonej:

BauderPIR TP-Kombi – p yta termoizola-
cyjna przeznaczona do tapetowania, malo-
wania lub tynkowania

BauderPIR AZS – p yta termoizolacyjna 
do stosowania w po czeniu z termoizola-
cj  pomi dzy krokwiami

BauderPIR MDE/MSE. 

Termoizolacja: najlepsza tylko na krokwiach
Termoizolacja na kro-
kwiach zapewnia opty-
malne docieplenie oraz 
daje si atwo i szybko 
zamontowa . Stanowi ona 
jednolit  warstw  z p yt 
poliuretanowych, któr
montuje si  zwyczajnie po 
zewn trznej stronie kon-
strukcji dachu. Mocowanie 
za pomoc  specjalnych 
wkr tów systemowych 
Bauder Spezialschraube 
zapewnia pewne przymo-
cowanie.
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Termoizolacja
na krokwiach –

lepsze rozwi zanie
Termoizolacja na krokwiach  Termoizolacja pomi dzy krokwiami

Skuteczno jednolita warstwa bez mostków termicznych
ochrona ca ej konstrukcji dachu

– mostki termiczne w obszarze krokwi 
– obci enie konstrukcji dachu ró nicami temperatur

Technika

dowolna grubo  termoizolacji w zale no ci od 
potrzeb
brak konieczno ci monta u termoizolacji od 
wewn trz w budownictwie starym
szansa oszcz dno ci dzi ki wymiarom krokwi 
dostosowanym wy cznie do statyki

– termoizolacja ograniczona wysoko ci  krokwi 
– w starym budownictwie cz sto nie wystarcza dla 

spe nienia wymaga  wytycznych WSVO 

Monta
trzy warstwy funkcyjne w jednym cyklu roboczym
z zewn trz: atwy dost p do detali
brak ingerencji w pomieszczenie

– wykonanie ka dej warstwy osobnym nak adem pracy 
– zmniejszenie przestrzeni pod sufitem
– ha as i zabrudzenie pomieszczenia podczas prac
– w budownictwie nowym niepotrzebne koszty 

dodatkowe: wysoko  krokwi musi by  dopasowana 
do wymaganej grubo ci termoizolacji

– wykonanie ka dej warstwy osobnym nak adem pracy 
– zmniejszenie przestrzeni pod sufitem 
– ha as i zabrudzenie pomieszczenia podczas prac

idealne rozwi zanie: 
szybko, precyzyjnie, ekonomicznie

– najwi ksza wada:
du e straty ciep a, trudniejszy monta

BD5 bauder promocyjny.indd 184BD5 bauder promocyjny.indd   184 2016-04-28 06:36:032016-04-28   06:36:03


