BauderLIQUITEC

Tesnjenje s tekočimi folijami v sistemu

Tekoča folija Bauder
Varnost v sistemu
Zahteve glede ravnih streh postajajo vse kompleksnejše.
Ravna streha je že zdavnaj postala »uporabna streha«, npr. za
fotovoltaiko, klimatske naprave, toplotne izmenjevalnike in
številne druge naprave. To je botrovalo razvoju kompleksnejših detajlov prebojev ravne strehe. Ob tem je postala uporaba
tekočih folij nepogrešljiva.
Tesnjenje s tekočo folijo mora nedvomno biti najvišje kakovosti. Še pomembnejša pa je popolna kompatibilnost tekoče folije s celotnim sistemom. Kot vodilni proizvajalec bitumenskih
trakov in trakov iz umetnih mas smo zato razvili sistem iz tekoče folije Bauder. Vse komponente za tesnjenje strehe prihajajo
iz ene roke – za kar največjo varnost.

BauderLIQUITEC PU/BauderLIQUITEC PMMA ............. 4
Primerjava sistemov
BauderLIQUITEC PU .................................................. 6
1-komponentni sistem iz tekoče folije
BauderLIQUITEC PMMA ............................................ 8
2-komponentni sistem iz tekoče folije
Pregled izdelkov .................................................... 10

2

3

Tekoča folija Bauder
Dva sistema – skupni cilj: preprosto, hitro in varno
»To je odvisno od ...« je jedrnat in preprost odgovor na vprašanje, kateri od dveh sistemov iz
tekoče folije Bauder je pravi za vas. Izbiro narekujejo zahteve, ki jih imate do izdelka ali poteka
del na gradbišču.
BauderLIQUITEC PU – »enostavni«

Enostaven zato, ker pri tem sistemu mešanje in
ustrezno odmerjanje komponent nista potrebna.
BauderLIQUITEC PU je 1-komponentni sistem iz tekoče
folije, ki ga je mogoče nanašati neposredno iz
embalaže. Po uporabi ga je mogoče ponovno zapreti in znova uporabiti za obdelavo detajlov. Sistem
BauderLIQUITEC PU je mogoče v zaprti embalaži hraniti
več mesecev. Folija se pri obdelavi počasi veže z zračno
vlago, tako da ostane več kot dovolj časa za natančno
obdelavo detajlov.
Področja uporabe:
Detajli in preboji

Kratek pregled prednosti
preprosta uporaba
pripravljena za uporabo, komponent
ni potrebno mešati
ne vsebuje topil in nima vonja
ne spada med nevarne snovi
embalaža z možnostjo ponovnega zapiranja
za nadaljnjo uporabo
obdelava mogoča tudi pri visokih
temperaturah
UV-stabilna
odporna proti alkalijam
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Nekaj pa je odvisno tudi od tega, kateri izdelek bolj ustreza izvajalcu. Oba sistema imata svoje
posebne lastnosti in se razlikujeta v marsikateri točki obdelave.

BauderLIQUITEC PMMA – »hitri«

Je hitrost prioriteta? Se bližajo slabi vremenski pogoji?
Ali pa je potrebno čim prej nadaljevati z deli? Potem je
sistem BauderLIQUITEC PMMA prava izbira. Ta 2-komponentni sistem iz tekoče folije se hitro veže in je pohoden že po eni uri. Tudi ta sistem je preprost za uporabo,
vendar zaradi krajšega časa obdelave zahteva nekoliko
več prakse kot 1-komponentni sistem. Umetna masa se
začne takoj po mešanju obeh komponent strjevati, pri
čemer odprti čas povsem zadostuje za skrbno obdelavo.
Področja uporabe:
Detajli in preboji, majhne površine kot so balkoni ali
stebrišča

Kratek pregled prednosti
kratek reakcijski čas in čas sušenja
2-komponentni sistem
možno hitro nadaljevanje dela
pohodnost že po eni uri
fleksibilna pri nizkih temperaturah
UV-stabilna
odporna proti alkalijam

5

BauderLIQUITEC PU
Enostavna rešitev za vse detajle na strehi
1-komponentna tekoča folija BauderLIQUITEC PU Detail omogoča varno in enostavno tesnjenje
kompliciranih prebojev in zaključkov na strehi. Tekoča folija, izdelana na podlagi poliuretana, je
izjemno primerna za povezovanje tesnilnih trakov (bitumenskih trakov ali tesnilnih folij) na površini z različnimi preboji in priključki.

BauderLIQUITEC PU Detail
Glavni kriterij pri uporabi različnih tesnilnih materialov
na strehi je njihova kompatibilnost. Sistem iz tekoče
folije BauderLIQUITEC PU Detail je odlično prilagojen za
tesnenje na bitumenskih podlagah kot tudi na podlagah
iz tesnilnih folij.

1K
Pri 1-komponentnem sistemu BauderLIQUITEC PU Detail
predhodno mešanje ni potrebno. Obdelava omogoča
prihranek časa in denarja. V zaprti embalaži se material
ne strdi in ga lahko ponovno uporabite v obdobju več
mesecev.
Sistem BauderLIQUITEC PU Detail poleg tega ne vsebuje
topil, zaradi česar je skoraj brez vonja in poenostavlja
skladiščenje. Sistem BauderLIQUITEC PU ni razvrščen
kot nevarna snov, temveč ga je treba zgolj skladiščiti
zaščitenega pred zmrzaljo (+5 °C).

1-komponentni folije
sistem iz tekoče

Polaganje

Priprava podlage
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1

Zaščita območja

2

3

Premešanje tekoče folije
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Nanos prvega sloja

BauderLIQUITEC PU – tehnični podatki (izvleček)
Opis

BauderLIQUITEC PU Detail
1-komponentna poliuretanska tekoča folija (ojačana s filcem) za obdelavo strešnih detajlov

Komponente

1-komponentno

Poraba

pribl. 3,1 kg/m²

Temperatura pri obdelavi

temperatura podlage: +5 do +55° C (ali vsaj 3 K nad rosiščem)

Odpornost proti dežju

po pribl. 30 minutah

Pohodnost

po pribl. 4 urah

Utrjeno

po pribl. 1 do 2 dneh

Dovoljenje

Evropsko tehnično soglasje skladno z ETAG 005

Trdnost strešne kritine

preizkušeno skladno s standardom ÖNORM EN V 1187

BauderLIQUITEC PU – predhodna obdelava podlage (izvleček)
Površine za premazovanje
Brez temeljnega
premaza
S termoplasti modificiran bitumen
(APP), posut s skrilavcem
(npr. BauderKARAT)

x

Z elastomeri modificiran bitumen
(SBS), posut s skrilavcem
(npr. Baukubit K5K)

x

Brušenje

Vrsta predhodne obdelave
Čistilno sredstvo
Temeljni premaz
LIQUITEC
za kovino

Temeljni premaz
za termoplaste

FPO (npr. BauderTHERMOPLAN/-FIN)

x

x

x

PVC-P (npr. BauderTHERMOFOL)

x

x

x

Baker

x

x

x (1)

Titan-cink

x

x

x (1)

Nerjavno jeklo

x

x

x (1)

x

x

PVC (okenski profili itd.)

x

Les (neobdelan)

x

Lesni kompoziti

x

Beton/estrih (vlažnost < 6 masnih
odstotkov)

x

Kamen (vlažnost < 6 masnih odstotkov), npr. lahki beton, apnenec itd.

x

x

1) Pri obdelavi majhnih površin detajlov (brez velikih oprijemljivih površin, npr. priključek stebra ograje) je priporočljiva dodatna uporaba
temeljnega premaza za kovine.

Vstavljanje filca
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6

Nanos drugega sloja

7

Odstranitev zaščitnega
traku
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BauderLIQUITEC PMMA
Hitra med tekočimi folijami
2-komponentna tekoča folija BauderLIQUITEC PMMA je zlasti primerna, ko je zahtevana hitra
obdelava. Njen kratek čas strjevanja omogoča optimalen potek del na gradbišču, tekoča folija
pa je že po 30 minutah odporna proti dežju in zaščitena pred zunanjimi vremenskimi vplivi.
Tekoča folija BauderLIQUITEC PMMA se zahvaljujoč svojim izjemnim lastnostim lahko uporablja
za manjše površine ter tudi tesnjenje detajlov.
BauderLIQUITEC PMMA Detail
Masa BauderLIQUITEC PMMA Detail je zaradi svoje
posebne konsistence izjemno primerna za obdelavo
priključkov in prebojev. Tekoča folija je »zgoščena«,
zaradi česar je na vertikalnih površinah povsem stabilna
in tako omogoča nanos v zahtevani debelini.
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BauderLIQUITEC PMMA Universal
Tekoča folija BauderLIQUITEC PMMA Universal je bila
razvita posebej za tesnjenje manjših površin. Zaradi
zahtev na gradbišču (višina objekta, brez uporabe odprtega ognja) je uporaba tekoče folije pogosto nepogrešljiva. S tekočo folijo BauderLIQUITEC PMMA Universal je
mogoče delovne faze izvesti hitro in praviloma v enem
dnevu.

2-komponentni folije
sistem iz tekoče

Polaganje

Priprava podlage
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1

Zaščita območja

2

3

Dodajanje katalizatorja

4

Mešanje tekoče folije

BauderLIQUITEC PMMA – tehnični podatki (izvleček)
Opis

BauderLIQUITEC PMMA Detail
2-komponentna tekoča folija na osnovi polimetilmetakrilata (PMMA) ojačana s filcem) za
obdelavo strešnih detajlov

Komponente

BauderLIQUITEC PMMA Universal
2-komponentna tekoča folija na osnovi polimetilmetakrilata (PMMA) ojačana s filcem) za
tesnjenje površin

2-komponentno

Poraba

pribl. 3 kg/m²

Temperatura pri obdelavi

temperatura podlage: +5 do +50° C (ali vsaj 3 K nad rosiščem)

Uporabnost po mešanju

pribl. 10 minut

Odpornost proti dežju

po pribl. 30 minutah

Pohodnost

po pribl. eni uri

Utrjeno

po pribl. treh urah

Dovoljenje

Evropsko tehnično soglasje skladno z ETAG 005

Odpornost proti prodoru korenin

preizkušeno skladno z nemškimi smernicami FLL in standardom EN 13948

Trdnost strešne kritine

preizkušeno skladno s standardom ÖNORM EN V 1187

BauderLIQUITEC PMMA – predhodna obdelava podlage (izvleček)
Površine za premazovanje
Brez temeljnega
premaza
S termoplasti modificiran bitumen
(APP), posut s skrilavcem
(npr. BauderKARAT)

X

Z elastomeri modificiran bitumen
(SBS), posut s skrilavcem
(npr. Baukubit K5K)

X

Brušenje

Vrsta predhodne obdelave
Čistilno sredstvo
Temeljni premaz
LIQUITEC
za kovino

Temeljni premaz
za termoplaste

FPO (npr. BauderTHERMOPLAN/-FIN)

x

x

X

PVC-P (npr. BauderTHERMOFOL)

x

x

X

Baker

x

x

x (1)

Titan-cink

x

x

x (1)

Nerjavno jeklo

x

x

x (1)

x

x

PVC (okenski profili itd.)

x

Les (neobdelan)

Temeljni premaz za detajle

Lesni kompoziti

Temeljni premaz za detajle

Beton/estrih (vlažnost < 6 masnih

Temeljni premaz za beton (2)

odstotkov)
Kamen (vlažnost < 6 masnih odstot-

Temeljni premaz za beton (2)

kov), npr. lahki beton, apnenec itd.

(1) Pri obdelavi majhnih površin detajlov (brez velikih oprijemljivih površin, npr. priključek stebra ograje) je priporočljiva dodatna uporaba
temeljnega premaza za kovine.
(2) Detajle in priključke pri kombiniranih podlagah je mogoče premazati tudi s temeljnim premazom za detajle iz PMMA.
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Nanos prvega sloja

Vstavljanje filca

6

7

Nanos drugega sloja

8

Odstranitev zaščitnega
traku

9

BauderLIQUITEC – pregled izdelkov
Pribor – splošno
BauderLIQUITEC Reiniger
Za čiščenje nevpojnih podlag in kot čistilno sredstvo za orodja
Material

topilo iz etilacetata

Komponente

1-komponentno

Gostota

0,89 g/cm³

Barva

brez barve

Nadaljnje obdelovanje

po popolni osušitvi

Skladiščenje
Velikost embalaže
Pakiranje

12 mesecev
kovinska embalaža 1,0 l

kovinski kanister 5 l

6 × 1,0 l v kartonu

kovinski kanister 5 l

2310 0001

2310 0005

Številka izdelka

BauderLIQUITEC Primer Kunststoff
Sredstvo za oprijem na številnih običajnih termoplastih
Material

Osnovni premaz na osnovi poliuretana z vsebnostjo topil

Komponente

1-komponentno

Gostota

0,91 g/cm³

Barva

brez barve

Poraba

0,03–0,05 kg/m²

Temperatura pri obdelavi
Nadaljnje obdelovanje

podlaga +5 do +50 °C, vsaj 3 K nad rosiščem
po pribl. 30–60 minutah (odvisno od temperature)

Skladiščenje

9 mesecev

Velikost embalaže

kovinska embalaža 0,4 kg

Pakiranje

6 × 0,4 kg v kartonu

Številka izdelka

2311 0000

BauderLIQUITEC Primer Metall
Sredstvo za oprijem na kovinah
Material
Komponente
Gostota
Barva
Poraba
Temperatura pri obdelavi
Nadaljnje obdelovanje
Skladiščenje
Velikost embalaže
Pakiranje
Številka izdelka
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osnovni premaz na osnovi akrilata z vsebnostjo topil
1-komponentno
1,51 g/cm³
siva
0,17–0,20 kg/m²
podlaga +5 do +50 °C, vsaj 3 K nad rosiščem
po pribl. dveh urah (pri 20 °C)
9 mesecev
kovinska embalaža 1 kg
6 × 1,0 kg v kartonu
2312 0001

Škatla z orodjem BauderLIQUITEC
Komplet sestavljajo

10 valjčkov iz krzna 10 cm, 1 držalo za valjček iz krzna premera 10 cm,
10 valjčkov iz krzna 5 cm, 1 držalo za valjček iz krzna premera 5 cm,
trije 2,5-palčni ploščati čopiči, trije čopiči za grelnike 50 mm,
1 ploščni mešalnik, 1 škarje, 1 lepilni trak 50 mm,
3 pari rokavic za enkratno uporabo, 10 mešalnih lesenih palčk, 1
zaščitna očala,
5 brusnih papirjev, 1 omelce, 15 vreč za smeti, navodila za polaganje
izdelkov BauderLIQUITEC PU, navodila za polaganje izdelkov BauderLIQUITEC PMMA, 2 metra, 2 tesarska svinčnika

Številka izdelka

2340 0000

Poliestrski filc BauderLIQUITEC Polyestervlies 110 (za sistem BauderLIQUITEC
PMMA)
Armatura iz poliestrskega filca za sistem BauderLIQUITEC PMMA
Filc BauderLIQUITEC

PV110 15 PV110 21 PV110 26 PV110 31 PV110 50

Barva

bela

Dolžina

50 m

Masa

PV110
105

110 g/m²

Širina

15 cm

21 cm

26 cm

31 cm

50 cm

105 cm

Številka izdelka

2320
0015

2320
0021

2320
0026

2320
0031

2320
0050

2320
0105

Poliestrski filc BauderLIQUITEC Polyestervlies 165 (za sistem BauderLIQUITEC
PU)
Armatura iz poliestrskega filca za sistem BauderLIQUITEC PU
Filc BauderLIQUITEC

PV165 15

PV165 21

Barva

PV165 50

31 cm

50 cm

50 m

Masa

Številka izdelka

PV165 31

bela

Dolžina
Širina

PV165 26

165 g/m²
15 cm

21 cm

26 cm

2330 0015 2330 0021 2330 0026 2330 0031 2330 0050

Mešalno vedro BauderLIQUITEC
Plastično vedro za mešanje potrebnih količin izdelka BauderLIQUITEC
PMMA/katalizatorja
Prostornina
Številka izdelka

5,5 l
2341 0005

Zgoščevalno sredstvo BauderLIQUITEC
Prašna komponenta za zgostitev izdelkov iz PMMA
Dobavna enota

1 kg/karton

Številka izdelka

2236 0001
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BauderLIQUITEC PU – pregled izdelkov
Tesnjenje
BauderLIQUITEC PU Detail
1-komponentni poliuretanski sistem iz tekoče folije, pripravljen tiksotropno.
Za detajle in zaključke, skladno s standardom DIN 18531
Material

Silan – polieter, ne vsebuje topil

Komponente

1-komponentno

Gostota

pribl. 1,35 g/cm³

Barva

antracitna (podobna RAL 7015)

Poraba
Temperatura pri obdelavi

pribl. 3,1 kg/m²
podlaga +5 do +55 °C, vsaj 3 K nad rosiščem

Pohodnost

po približno 4 urah

Skladiščenje
Velikost embalaže
Številka izdelka

12 mesecev
plastično vedro 6 kg

plastično vedro 14 kg

2110 0006

2110 0014

Začetni komplet BauderLIQUITEC PU

12

Celoten komplet
sestavljajo

BauderLIQUITEC PU za detajle (2,5 kg), filc BauderLIQUITEC
PV165 (0,26 m × 3,8 m), čistilno sredstvo BauderLIQUITEC
0,25 l, lesena mešalna palčka, čopič, brusni papir, rokavice za
enkratno uporabo, tesarski svinčnik, čistilni robček, navodila
za polaganje.

Številka izdelka

2115 0000

BauderLIQUITEC PMMA – pregled izdelkov
Tesnjenje
BauderLIQUITEC PMMA Detail
2-komponentni sistem iz tekoče folije iz polimetil metakrilata (PMMA), pripravljen tiksotropno.
Za detajle in zaključke, skladno s standardom DIN 18531
Material

polimetil metakrilat (PMMA)

Komponente

2-komponenten

Gostota

pribl. 1,21 g/cm³

Barva

antracitna (podobna RAL 7015)

Poraba

pribl. 3 kg/m²

Temperatura pri obdelavi
Pohodnost
Skladiščenje
Velikost embalaže
Številka izdelka

podlaga +5 do +50 °C, vsaj 3 K nad rosiščem
po pribl. 1 uri
12 mesecev
kovinsko vedro 10 kg
2210 0010

BauderLIQUITEC PMMA Universal
2-komponentni sistem iz tekoče folije iz polimetil metakrilata (PMMA).
Za tesnjenje površin, skladno s standardom DIN 18531
Material
Komponente
Gostota

polimetil metakrilat (PMMA)
2-komponenten
pribl. 1,21 g/cm³

Barva

antracitna (podobna RAL 7015)

Poraba

pribl. 3 kg/m²

Temperatura pri obdelavi
Pohodnost
Skladiščenje
Velikost embalaže
Številka izdelka

podlaga +5 do +50 °C, vsaj 3 K nad rosiščem
po pribl. 1 uri
12 mesecev
kovinsko vedro 10 kg
2220 0010

BauderLIQUITEC PMMA Katalysator
Katalizator za sistem BauderLIQUITEC C PMMA
Material

peroksid v prahu

Komponente

1-komponentno

Gostota

pribl. 1,23 g/cm³

Barva

bel prah

Skladiščenje

12 mesecev

Velikost embalaže

vrečka 100 g

Pakiranje
Številka izdelka

10 vrečk v kartonu
2240 0000
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BauderLIQUITEC PMMA – pregled izdelkov
Temeljni premazi
BauderLIQUITEC PMMA Grundierung Detail
2-komponentna osnova iz PMMA za različne se površine
Material

polimetil metakrilat (PMMA)

Komponente

2-komponenten

Gostota

pribl. 1,04 g/cm³

Barva

nepigmentirana

Poraba
Temperatura pri obdelavi
Nadaljnje obdelovanje
Skladiščenje
Velikost embalaže
Številka izdelka

(0,4–0,8) kg/m²
podlaga +5 do +50 °C, vsaj 3 K nad rosiščem
po pribl. 45 minutah
12 mesecev
kovinsko vedro 5 kg
2230 0005

BauderLIQUITEC PMMA Grundierung Beton
2-komponentna osnova iz PMMA za vpojne, mineralne podlage
Material

polimetil metakrilat (PMMA)

Komponente

2-komponenten

Gostota

pribl. 1,06 g/cm³

Barva

nepigmentirana

Poraba
Temperatura pri obdelavi
Nadaljnje obdelovanje
Skladiščenje
Velikost embalaže
Številka izdelka

(0,4–0,8) kg/m²
podlaga +5 do +50 °C, vsaj 3 K nad rosiščem
po pribl. 30 minutah
12 mesecev
kovinsko vedro 5 kg
2231 0005

BauderLIQUITEC PMMA Grundierung Asphalt
2-komponentni temeljni zaporni premaz iz PMMA za asfaltne podlage
Material

2-komponenten

Gostota

pribl. 1,00 g/cm³

Barva

nepigmentirana

Poraba
Temperatura pri obdelavi
Nadaljnje obdelovanje
Skladiščenje
Velikost embalaže
Številka izdelka
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polimetil metakrilat (PMMA)

Komponente

(0,5–0,7) kg/m²
podlaga -5 do +50 °C, vsaj 3 K nad rosiščem
po pribl. 45 minutah
12 mesecev
kovinsko vedro 5 kg
2232 0005

BauderLIQUITEC PMMA – pregled izdelkov
Izravnalna masa, mešanica z vlakni, končni premaz
BauderLIQUITEC PMMA Spachtelmasse
2-komponentna izravnalna masa iz PMMA za izravnavo manjših neravnin
Material

polimetil metakrilat (PMMA)

Komponente

2-komponenten

Gostota

pribl. 1,34 g/cm³

Barva

antracitna

Poraba

pribl. 0,30 kg/tekoči meter (izravnava prekrivanja filca)

Temperatura pri obdelavi
Pohodnost
Skladiščenje
Velikost embalaže
Številka izdelka

podlaga +5 do +50 °C, vsaj 3 K nad rosiščem
po pribl. 45 minutah
12 mesecev
kovinsko vedro 10 kg
2233 0010

BauderLIQUITEC PMMA Fasermix
2-komponentna tesnilna masa, ojačana z vlakni, iz PMMA za tesnjenje
manjših prebojev
Material

polimetil metakrilat (PMMA)

Komponente

2-komponenten

Gostota

pribl. 1,22 g/cm³

Barva

antracitna

Poraba

debelina sloja pribl. 1,4 kg/mm

Temperatura pri obdelavi
Pohodnost
Skladiščenje
Velikost embalaže
Številka izdelka

podlaga +5 do +50 °C, vsaj 3 K nad rosiščem
po pribl. 45 minutah
12 mesecev
kovinsko vedro 10 kg
2234 0010

BauderLIQUITEC PMMA Finish
2-komponentna površinska zatesnitev površine iz PMMA, ki omogoča
mehanske obremenitve in nanos različnih barv
Material
Komponente
Gostota

polimetil metakrilat (PMMA)
2-komponenten
pribl. 1,04–1,20 g/cm³, glede na barvni odtenek

Barva

različne

Poraba

(0,6–0,8) kg/m²

Temperatura pri obdelavi
Pohodnost
Skladiščenje
Velikost embalaže
Številka izdelka

podlaga +5 do +40 °C, vsaj 3 K nad rosiščem
po pribl. 60 minutah
12 mesecev
kovinsko vedro 10 kg
2235 0010
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Vsi podatki v tem prospektu temeljijo na
trenutnem stanju tehnologije. Pridržujemo
si pravico do sprememb. Po potrebi se v
času naročanja posvetujte o trenutnem
stanju tehnologije.
0110BR/0218 SI

