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Artyku  promocyjny

Nowoczesne systemy termoizolacji na kro-
kwiach stanowi  optymalne zaizolowanie. 
Daj  one dzi ki temu idealn  podstaw  dla 
trafnego wyboru sposobu wyko czenia da-
chu. Mo liwe jest równie  estetyczne wyko -
czenie sufitu np. z widocznym deskowaniem 
umieszczonym na drewnianych krokwiach.
Termoizolacja na krokwiach zapewnia opty-
malne docieplenie oraz daje si atwo i szyb-
ko zamontowa . Stanowi ona jednolit  war-
stw  z p yt poliuretanowych, któr  montuje 
si  zwyczajnie po zewn trznej stronie kon-
strukcji dachu. Mocowanie za pomoc  spe-
cjalnych wkr tów systemowych Bauder 
Spezialschraube zapewnia pewne przymo-
cowanie.
Ró norodo  p yt BauderPIR daje mo liwo
zamontowania trzech lub wi cej warstw 
w jednym cyklu roboczym.
Spodnia warstwa kryj ca spe nia funkcje pa-
roizolacji. Na stronie wierzchniej znajduje si
warstwa kryj ca z zachodz cym zak adem, 
któr  mo e by  równie  papa polimerobitu-

miczna i która s u y jako dodatkowa war-
stwa odprowadzaj ca wod . Stanowi to pod-
k ad klejony zgodny z wytycznymi. Warstw
rodkow  stanowi zabezpieczona warstwa 

z wydajnego materia u termoizolacyjnego, 
jakim jest poliuretan.

BAUDERPIR NA DESKOWANIU – ESTETYCZ-
NE ROZWI ZANIE
Termoizolacja na krokwiach jest nie tylko naj-
bardziej skuteczn  metod  termoizolacji. Jest 
ona równie  op acalna i zapewnia estetyczny 
efekt wizualny. Deskowanie znajduj ce si  na 
krokwiach mo e stanowi  efektowny element 
wyko czenia wn trza. Dodatkow  zalet  jest 
oszcz dno  kosztownego materia u, gdy  wy-
soko  krokwi nie musi by  dostosowana do 
grubo ci warstwy termoizolacyjnej, lecz wy-
starczy gdy jej grubo  dostosowana b dzie 
tylko do podtrzymania konstrukcji. Dotyczy 
to zarówno starego jak i nowego budownictwa.
BauderPIR nadaje si  bardzo dobrze do monta-
u jako termoizolacja na krokwiach. Dzi ki po-
czeniu na pióro i wpust p yty tworz  szczel-

n  samono n  warstw  termoizolacji.
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W dachach stromych 
ilo  szczegó ów, na 
które nale y zwraca
uwag  jest wi ksza, ni
w jakichkolwiek innych 
dachach. Poza zabez-
pieczeniem przed opa-
dami najbardziej istot-
n  kwesti  jest izolacja 
termiczna. Dotyczy to 
zw aszcza sytuacji, gdy 
poddasze wykorzystane 
ma by  do celów miesz-
kalnych.
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