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Dakbedekkingen bestemd voor indus-
trie- en hallenbouw dienen aan rela-
tief zware eisen te voldoen.  Bauder 
biedt daarvoor systeemoplossingen 
op basis van PVC-P. Het eenlaagse 
BauderTHERMOFOL systeem voldoet 
aan alle huidige standaardeisen en 
voorziet in een veilige en duurzame 
toepassing bij zowel nieuwbouw als 
renovatie.

1  BauderTHERMOFOL PVC-P 
 dakbedekkingen
Bauder THERMOFOL, een sterke 
PVC-P dakbaan, wordt eenlaags aan-
gebracht waarbij de overlappen gelast 
worden naar keuze met hete lucht of 
lasvloeistof. Bescherming tegen wind-
belasting vindt plaats door middel van 
een mechanische bevestiging of een 
ballastlaag.

Scheidings- en beschermingslaag
Bij toepassing van BauderTHERMOFOL 
in combinatie met bepaalde isolatie-
materialen (bijvoorbeeld geëxpan-
deerd polystyreen) is een scheidings-/
beschermingslaag noodzakelijk. 
Tevens dient BauderTHERMOFOL 
beschermd te worden tegen bescha-
digingen als gevolg van invloeden van 
buitenaf.

2  Dampremmende lagen
Al naar gelang de onderconstructie 
en de gestelde bouwtechnische eisen 
zijn ter aanvulling van het dakbedek-
kingssysteem diverse dampremmende 
lagen in verschillende kwaliteiten ver-
krijgbaar.
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Dakrenovatie met BauderTHERMOFOL
Bij vele verouderde dakbedekkingsconstructies 
en bij oude, bitumineuze of weekmakerhoudende 
dakbedekkingssystemen kan de speciale renova-
tiebaan BauderTHERMOFOL U 15 V, op basis van 
PVC-P, worden toegepast. BauderTHERMOFOL 
U 15 V is aan de onderzijde voorzien van een 
polyesterweefsel cachering. In het dakvlak wordt 
de dakbaan verlijmd met Bauder Vlieskleefmiddel 
1014. De overlappen worden gelast met hete lucht. 
Kopse overlappen kunnen stuikend worden aan-
gebracht en vervolgens met behulp van 200 mm 
brede BauderTHERMOFOL stroken waterdicht 
worden afgewerkt.
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Productoverzicht

Het duurzame BauderTHERMOFOL 
dakbedekkingssysteem levert een 
ruime keus aan typen, dikten en 
kleurstellingen. Een uitgebreid 
gamma aan accessoires vereenvou-
digt de verwerking en maakt op maat 
gemaakte totaaloplossingen mogelijk.

BauderTHERMOFOL U
Het systeem dat universeel toepas-
baar is
n  BauderTHERMOFOL U is voorzien 

van alle eigenschappen die een 
mechanisch bevestigd of losliggend 
en geballast dakbedekkingssysteem 
mogelijk maken. 

n  BauderTHERMOFOL U heeft een 
sterke polyester inlage.

n  BauderTHERMOFOL is wortel-
doorgroeibestendig volgens FLL-
richtlijnen en is bestand tegen 
micro-organismen.

BauderTHERMOFOL U 15 V
Het systeem met geïntegreerde 
scheidings-/beschermingslaag
n  BauderTHERMOFOL U 15 V is aan de 

onderzijde voorzien van een speciaal 
polyesterweefsel.

n  Geschikt voor renovatie van bitumi-
neuze en kunststof dakbedekkings-
systemen.

n  Bijzonder geschikt voor verlijming 
volgens BauderTHERMOFOL verwer-
kingsvoorschriften.

n  De langsoverlap is weefselvrij.

BauderTHERMOFOL D
De oplossing voor alle detailleringen
n   BauderTHERMOFOL D is een onge-

wapende dakbaan die door zijn hoge 
uitzettingscoëfficiënt een duurzame 
detailafdichting mogelijk maakt.

n   Toepasbaar in alle BauderTHERMO-
FOL dakbedekkingssystemen.



Alle gegevens in deze brochure berusten op de huidige 
stand der techniek. Wijzigingen voorbehouden. Win 
eventueel inlichtingen in over de stand van de tech-
nische kennis op het moment van uw bestelling.
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BauderTHERMOFOL U U 15 V D 15

Materiaal PVC-P PVC-P 
onderzijde vlies PVC-P

Kleur lichtgrijs
(donkergrijs, olijfzwart) lichtgrijs lichtgrijs

(donkergrijs, olijfzwart)

Inlage polyesterweefsel polyesterweefsel polyesterweefsel

Dikte 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,4 mm 1,5 mm (2,5 mm incl. vlies) 1,5 mm

Breedte x lengte 1,5 m x 20 m
1,5 x 15 m (2,4 mm) 1,5 m x 20 m 1,5 m x 10 m 

0,5 m x 10 m

Lastemperatuur 430ºC - 550ºC 430ºC - 550ºC 430ºC - 550ºC

Bouwstofklasse volgens 
DIN 4102 B2 B2 B2

Eenheid rollen, gesneden rollen rollen, gesneden rollen rollen

Artikelnummer 6112 0000 (1,2 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
Technische gegevens
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