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Pri novogradnjah in pri sanaciji stranke zaupajo 

dolgoletnim izkušnjam in znanju, strokovnemu 

svetovanju, kakovostnim izdelkom in strokovni 

izvedbi. 

S temi navodili za polaganje vam bomo pomagali 

pri pravilnem polaganju strešnih trakov iz umetne 

snovi in pomembnih natančnih konstrukcijah, da 

boste lahko uresničili dolgoročno funkcionalno 

zatesnitev ravne strehe.

Tukaj najdete podatke in predloge ter pomožna 

sredstva in slikovne napotke, ki vam bodo olajšali 

obdelavo strešnih trakov Bauder iz umetne snovi.

Naši podatki temeljijo na splošno veljavnih 

standardih in direktivah ter so pogoj za obsežno 

garancijo podjetja Paul Bauder GmbH & Co. KG.
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Navodila za polaganje FPO
Osnovne plasti

1.1 Pregled izdelka

BauderTHERMOPLAN in BauderTHERMOFIN sta moderna, vrhunska 
sistema za zatesnjevanje iz prožnih poliolefinov (FPO). Postavljajo 
mejnike za varnost, preprosto polaganje in dolgo življenjsko dobo. Z 
osnovnim materialom FPO-PP dosegamo odlične tehnične lastnosti.

BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN je visoko obremenljiv 
in med življenjsko dobo pridobi odločilne lastnosti. Strešni tra-
kovi so združljivi z bitumnom v skladu z EN 13956, vendar ne 
vsebujejo bitumna. Trakovi izpolnjujejo najvišje standarde glede 
UV-obstojnosti.  Istočasno so izdelki izredno ekološki. Strešni trako-
vi ne vsebujejo mehčalcev, težkih kovin, klora in drugih halogenov. 
Protipožarno zaščito zagotavljajo anorganski hidrati.
Tako so izdelki neoporečni za ljudi in okolje.

BauderTHERMOPLAN je vrhunski izdelek, ojačen s sintetičnimi vlakni 
in z odlično protipožarno zaščito.

BauderTHERMOFIN je FPO-strešni trak z vložkom iz steklenih vlaken 
in standardno protipožarno zaščito.

Oba sistema izdelkov sta univerzalno uporabna: prosto polaganje, 
mehansko pritrjevanje ali pod obtežilnimi sistemi. 
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BauderTHERMOPLAN T 15 T 18 T 20 T 15 V T 18 V T 20 V T TL
Material FPO-PP
Nosilni vstavek Blago iz sintetičnih vlaken brez
Kaširanje s kopreno brez Poliestrska koprena iz ste-

klenih vlaken
brez

Barva na zgornji strani biserno bela, podobna RAL 1013 ali srebrno-siva, podobna RAL 7001
Barva na spodnji strani črna bela (koprena) črna
Debelina (mm) 1,5 1,8 2,0 1,5 1,8 2,0 1,5
Širina koluta (m) 1,5 ali 2,0 1,5 1,5
Prirezi (m) 0,2 

0,5 
0,75

0,5 
0,75

0,5
0,75

ni mogoče 0,5

Dolžina koluta (m) 20 20 20 20 20 20 10
Parametri varjenja Ročno: 380-420 °C, avtomat: 400-480 °C
Zunanja temperatura pri 
obdelavi

nad + 5 °C

Združljivosti združljivi z bitumnom/polistirolom, odporni na korenine, UV-obstojni
Požarne lastnosti B2, skladno z DIN 4102, razred E, skladno z DIN EN 13501-1

BauderTHERMOFIN F 15 F 18 F 20 F 15 V F TL
Material FPO-PP
Nosilni vstavek Posebna koprena iz steklenih vlaken brez
Kaširanje s kopreno brez Poliestrska koprena 

iz steklenih vlaken
brez

Barva na zgornji strani srebrno-siva, podobna RAL 7001
Barva na spodnji strani črna bela (koprena) črna
Debelina (mm) 1,5 1,8 2,0 1,5 1,5
Širina koluta (m) 1,5 ali 2,0  1,5 1,5
Prirezi (m) 0,2

0,5
0,75

0,5
0,75

0,5
0,75

ni
mogoče

0,5

Dolžina koluta (m) 20 20 20 20 10
Parametri varjenja Ročno: 360-400 °C, avtomat: 380-460 °C
Zunanja temperatura za 
obdelavo

nad + 5 °C

Združljivosti združljivi z bitumnom/polistirolom, odporni na korenine, UV-obstojni
Požarne lastnosti Razred E po DIN EN 13501-1
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Navodila za polaganje FPO
Osnovne plasti

1.2 Področje in kategorija uporabe 

Dimenzioniranje zatesnitve strehe je treba izvesti z upoštevanjem 
kategorij uporabe K1 ali K2 za neuporabljene strehe ali načinov 
obremenitve za uporabljene strehe. Dodelitev zatesnitve strehe 
kategorijam ali načinom je treba izvesti z upoštevanjem pogojem 
uporabe, ki so merodajni v posameznem primeru.

Neuporabljene strehe
Kategorija uporabe Najmanjša

nazivna debelina

K1 (standardna strešna konstrukcija) izpolnjuje mini-
malne zahteve!

K2 (kakovostna strešna konstrukcija)
Najmanjši padec > 2 %
zagotavlja večjo zanesljivost, 
daljšo uporabno dobo, manj
vzdrževanja

1,2 mm

1,5 mm

Strehe z nagibom, manjšim od 2 %, so strehe kategorije K1 in jih je 
treba izdelati z materiali za kategorijo K 2!

Uporabljene strehe
Načini obremenitve Najmanjša

nazivna debelina

zmerno obremenjena površina
(balkoni ipd.)

zelo obremenjena površina
(strešne terase, intenzivne zelene površine, uporablje-
ne stropne površine na prostem)

1,2 mm

1,5 mm
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1.3 Dobava in embalaža

Strešni trakovi BauderTHERMOPLAN /BauderTHERMOFIN so doba-
vljeni posamezno pakirani v zvitkih, položeni na paleto in dodatno 
zaščiteni z zaščitno folijo. S tem je zagotovljena maksimalna zaščita 
pred nesnago in vlago do uporabe. Zvitke s poškodovano embalažo 
je treba skladiščiti zaščiteno pred vlago in nesnago.

Ko odpirate paleto, vzdolžno prerežite zaščitno folijo, da preprečite 
razsutje stransko nameščenih zvitkov.
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Navodila za polaganje FPO
Osnovne plasti

1.4 Osnovna oprema in orodje

Strešni trakovi BauderTHERMOPLAN /BauderTHERMOFIN se obdelu-
jejo z ročnimi varilnimi aparati ali varilnimi avtomati. Za to priporo-
čamo naslednja orodja:

n Ročni varilni stroj z digitalnim prikazom in regulacijo ali z 
 brezstopenjsko regulacijo z najmanj 1400 W električne moči
n 40 mm široka ravna varilna šoba
n 20 mm široka ravna varilna šoba
n 20 mm široka kotna varilna šoba
n Pritisni valj iz silikona ali teflona
n Škarje za folijo
n Preverjevalnik zvara
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n Pomožna sredstva: nož s kavljem, medeninasti valj, pripomoček 
 za popravilo žlebov, izvijač, svinčnik, merilna palica, 
 medeninasta krtača, okrogla vrvična šoba, kotna pločevina.

n Varilni avtomat z digitalnim prikazom in regulacijo ali 
 brezstopenjsko regulacijo, uporabo varilnega avtomata obvezno
  priporočamo pri strešnih površinah nad 100 m²
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Spoj z zvarom
Priprava

2 Spoj z zvarom

2.1 Čiščenje/aktiviranje zvara

Pri obdelavi strešnih trakov BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN 
je za termično varjenje potreben čisto in suho območje zvara. Zato 
je treba dobavljene zvitke strešnih trakov do obdelave zaščititi pred 
vremenskimi vplivi in gradbiščno umazanijo. Pod temi pogoji lahko 
pripravo zvara s čistilom/aktivatorjem zvara zmanjšate na minimum.

Načeloma je treba pri naročilu materiala naročiti tudi čistilo/aktiva-
tor zvara Bauder T/F. Brez tega izdelka ni dovoljeno začeti z delom 
na nobenem gradbišču, kjer se uporablja Bauder FPO! 

Čiščenje in pripravo zvara 
z BauderTHERMO-PLAN/
BauderTHERMOFIN je treba 
izvesti samo s pripadajočim 
čistilom/aktivatorjem zvara in 
čisto krpo. 

Pri delih je treba nositi rokavice, 
odporne na topila, upoštevati pa 
je treba tudi varnostni list!
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Za aktiviranje zvara pri novem 
polaganju je treba upoštevati:

n sveže položene, čiste strešne 
 trakove FPO lahko neposred-
 no navarite brez aktivacije 
 zvara (do 8 ur po odprtju 
 posamezne embalaže)

n po 8 urah skladiščenja 
 nezavarjenega čistega traku 
 je treba izvesti aktiviranje 
 zvara

n pri umazanih območjih zvara 
 vedno izvedite aktivacijo zvara

n Prah zaradi vrtanja pri betonskih podlagah temeljito odstranite, 
 nato izvedite aktivacijo zvara

n če so prilepljena mineralna vlakna, PU-prah ali deli bitumna v 
 območju zvara, aktivirajte zvar

n Dele dodatne opreme (vezne pločevine, kalupi, žlebovi itd.) 
 temeljito očistite/aktivirajte območja zvara

n Aktiviranje zvara izvedite s čistimi in suhimi krpami ter čistilom/
 aktivatorjem zvara Bauder T/F (komplet za aktivacijo zvara), 
 aktivirati pa morate obe strani prekritja zvara!

n počakajte, da se čistilo/aktivator zvara odzrači, aktivirane zvare
  lahko znova obdelujete/varite 8 ur
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Spoj z zvarom
Priprava

Pri aktivaciji zvara starih, umazanih trakov je treba upoštevati nas-
lednje (zelo umazano, več mesecev ali let skladiščenja):

n posesajte morebitno stoječo vodo, močno umazanijo najprej 
 operite z vodo

n Posušite območje zvara

n Območje zvara močno in po potrebi večkrat očistite s čisto 
 čistilno krpo in čistilom/aktivatorjem zvara

n Upoštevajte čas odzračevanja čistila, ki je najmanj 30 minut 
 (odvisno od zunanje temperature in intenzivnosti čiščenja) 
n Čiščenje je zaključeno, ko je prvotni barvni odtenek znova 
 vzpostavljen

n Območje čiščenja mora biti malo širše od območja varjenja v 
 nadaljevanju
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2.2 Priprava spoja z zvarom

Strokovno varjenje izdel-
kov BauderTHERMOPLAN/
BauderTHERMOFIN zahteva čista 
in suha območja prekrivanja 
strešnih trakov. Območje prekri-
vanja je označeno na strešnem 
traku in znaša 10 cm pri mehan-
skem pritrjevanju s pritrjevanjem 
robov. (Črta pod imenom izdel-
ka). Čelni spoji se morajo prekri-
vati za najmanj 5 cm.
Prosto položeni trakovi, zavaro-
vani z obtežitvijo ali pritrdilnimi 
letvami, se morajo prekrivati naj-
manj 5 cm. S kopreno kaširani, lepljeni trakovi se morajo prekrivati 
najmanj 5 cm. (Na EPS predvidite prekrivanje za 8 cm!)

Pred varjenjem položenih trakov priporočamo krajše počivanje mate-
riala.

Predpogoj za strokovno varjenje:
n osnovno orodje za obdelavo trakov iz umetne mase
n redno vzdrževanje varilnih aparatov/avtomatov
n preverjanje delovanja naprav pred vsako uporabo
n Preverite električni razdelilnik na gradbišču, pazite na stalno
 napajanje
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Spoj z zvarom
Toplotno varjenje

2.3 Ročno varjenje

Parametri varjenja
n BauderTHERMOPLAN: 
 380 – 420 °C za digitalne 
 varilne aparate, stopnja 7 za
  analogne naprave z 
 regulatorjem in 40 mm šobo

n BauderTHERMOFIN: 
 360 – 400 °C za digitalne 
 varilne aparate, stopnja 
 6,5 za analogne naprave z 
 regulatorjem in 40 mm šobo

n Hitrost dela 
 pribl. 0,4 - 0,5 m/min

n Za varjenje kalupov prepre-
 čevanje zastojne toplote 
 lahko temperaturo varjenja 
 znižate na 350 °C. Izvedite 
 poskusno varjenje!

n Pri analognih aparatih 
 ustrezno prilagodite 
 nastavitvene vrednosti v 
 skladu z izbranimi šobami
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Varjenje z ročnim varilnim apa-
ratom se izvede v treh delovnih 
korakih:

1. Spenjanje preklopnih spojev
Pritrditev z lahkimi pritrdilnimi 
točkami v razmiku od 40 do 50 
cm v območju zadnjega prekri-
vanja, brez homogenih zvarjenih 
točk!

2. Predvarjenje
V območju zadnjega prekrivanja 
naredite neprekinjen zvar, tako 
da nastane pribl. 4 cm širok 
odprt žep za končno varjenje.

3. Končno varjenje
Homogen spoj z zvarom mora 
biti neprekinjeno in najmanj 
2 cm širok. Pritisni valj pri tem 
vodite na razdalji 2-3 cm vzpo-
redno z varilno šobo. Z enakomernim pritiskanjem vodite valj prek 
roba zvara. Priporočamo, da površinske zvare obdelujete s 4 cm 
široko šobo, natančne pa z 2 cm. 
Pri varjenju na zvaru nastane minimalni varilni greben in rahlo svet-
leč trak.
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Spoj z zvarom
Toplotno varjenje

2.4 Varjenje z avtomatom

Varjenje z avtomatom se izvede v enem delovnem koraku. 
Priporočamo, da poleg avtomata na zgornjem traku uporabite pomoč 
za polaganje (npr. pritrdilno letev, pravokotno letev ipd.), da prepre-
čite zamikanje poravnanih trakov. Na začetku in ob koncu varjenja 
z avtomatom morate biti posebej previdni. V idealnem primeru se 
začne postopek varjenja na ločilni pločevini dolžine pribl. 25 cm. 
Brez te začetne pločevine je treba zvar pred izdelavo oluščiti z roč-
nim varilnim aparatom, da nastane homogen spoj z zvarom. Sicer 
obstaja nevarnost nezadostno 
zavarjenih območij.

Parametri varjenja:

Temperatura
n BauderTHERMOPLAN: 400 – 480 °C
n BauderTHERMOFIN: 380 – 460 °C

Referenčna hitrost 
n vedno glede na vrsto aparata, vremenske razmere in napajanje 
 (dolžine kablov pri 230 V/440 V) 1,5 do 4,5 m/min

n Pred začetkom vedno naredite poskusni zvar in izvedite
  preizkus luščenja!
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2.5 Poskusno varjenje

Poskusno varjenje z ročnim varilnim aparatom in avtomatom je treba 
vedno izvesti pred začetkom del na gradbišču. Parametre varjenja 
morate označiti na preskusnem kosu in jih shraniti. Kakovost zvara 
določite po ohladitvi z vzdolžnim in prečnim luščenjem. Širina zvara 
mora biti stalna in znašati najmanj 2 cm. Po potrebi popravite para-
metre. Pri spremembi vremena ali razmer na gradbišču priporočamo, 
da večkrat izvedete poskusno varjenje.

POZOR: Če pri varjenju izdelka BauderTHERMO-PLAN/
BauderTHERMOFIN nastane širok črn greben ali pride do črnega 
obarvanja poleg zvara, je prišlo do toplotne preobremenitve! Takoj 
morate preveriti in popraviti temperaturo in/ali hitrost varjenja!
 

 
 
 
Novim strankam priporočamo, da pred začetkom del na gradbišču 
zahtevajo demonstracijo polaganja pri našem oddelku za tehniko 
polaganja.

PRAVILNONAPAČNO
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Spoj z zvarom
Toplotno varjenje

2.6 Izvedba T-spoja in čelnega spoja

T-spoje je treba izdelati brez 
kapilar! Homogeno varjenje 
mora tudi v tem območju znašati 
najmanj 
2 cm.

Pri tem morate robove zvara 
skrbno pripraviti:

n s segrevanjem robov in 
 odvitih delov ali

n termičnim skobljanjem z 
 ročnim varilnim aparatom ali

n mehanskim skobljanjem z 
 ostrim kotnim skobeljnim 
 strojem

Na čelnih spojih je treba zgornje 
in spodnje vogale trakov zaobliti 
za pribl. 3 cm ali poševno prire-
zati pod kotom 45°. Spodnji trak 
se navari homogeno, v območju 
prekrivanja je treba rob traku 
pripraviti analogno s T-spojem s 
širino najmanj 3 cm. 
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Zgornji trak lahko navarite neposredno zatem. Pritisk na rob je treba 
povečati, da bo spoj dokončan brez kapilar (nastavite valj ali upora-
bite medeninasti valj).

Izogibajte se križnim spojem, npr. z zamaknjeno razporejenimi prek-
rivanju, s prekrivnimi trakovi prečno na glavno smer polaganja ali s 
tako imenovanim polaganjem v bloku.

Pozor:
Prekrivanja trakov lahko izvedete npr. pri priključkih in zaključkih ter 
vgradnih delih tudi proti toku vode.

Polaganje v bloku se ne uporablja pri mehanskem pritrjevanju robov. 
Neprekinjeno zaporedje pritrdil bo sicer prekinjeno, izračun vleka 
vetra pa neučinkovit.

NAPAČNO PRAVILNO
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Spoj z zvarom
Preverjanje

2.7 Preverjanje zvara

Načeloma se preverjanje zvara izvede po odsekih po varjenju. 
Namenjeno je preverjanju strokovno izvedenega varjenja in lahko 
prepreči poznejše netesnjenje. Preverjanje zvara ne sme izvajati 
varilec, ampak drug sodelavec. Ko se spoj z zvarom ohladi, nastavite 
preverjevalnik zvara ali zaobljen izvijač na zvar, zmerno pritisnite 

nanj in ga postrgajte. Če se 
preverjevalnik zvara zatakne v 
območju zvara ali se zvar odpre, 
je treba izvesti ustrezne poprav-
ne ukrepe.

Preizkus luščenja
Širino zvara lahko po izdelavi 
zatesnitve preverite le z naključ-
nimi vzorci. Za to priporočamo, 
da na 1000 m² vzamete tri vzor-
ce velikosti 20 x 20 cm iz obmo-
čja zvara. Velikost vzorčnega 
kosa mora biti 15 cm v prekritem 
območju zvara in 5 cm pred 
zvarom. 
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Za preizkus luščenja odrežite pribl. 2 cm široke vzorce in jih oluščite. 
Širina zvara mora znašati najmanj 2 cm. 

Trdnost in širino zvara v skladu z DIN 13956 lahko raziščete le v 
laboratoriju. Za te laboratorijske preizkuse so potrebni 3 vzorci širi-
ne 5 cm.

2.8 Preverjanje T-spojev

Čelne in T-spoje je treba skrbno 
preveriti glede tesnjenja, da 
preprečite puščanje skozi kapi-
lare. Prva možnost je vizualno 
preverjanje. Z valjčkanjem ali 
poševnim odrezom spodnjega 
roba traku mora biti priprava 
spoja pred spojem jasno vidna. 
Preverjanje sprednjega roba se 
izvede s preverjevalnikom zvara. 

Dodatna obdelava je mogoča 
le s prevarjenjem z okroglino nad spojem. Pred tem morate tri novo 
nastale T-spoje strokovno pripraviti. 
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Priporočamo, da z naključnimi 
vzorci preverite T-spoj z uniče-
njem. 
Ta kontrolni korak je treba izves-
ti vzporedno z robom traku, 
zamaknjeno pribl. za 1 cm. 
T-spoj mora biti brez kapilar.

Potrebne popravne okrogline 
morajo biti natančno odrezane, 
zaobljene in poravnano homo-
geno navarjene. Prevarjenje 
površinske zatesnitve ali zvarov 
za vzpostavitev funkcionalnosti 
zatesnitve je dovoljeno in ne 
pomeni pomanjkljivosti.

Spoj z zvarom
Preverjanje
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2.9 Preverjanje tesnjenja

Ena možnost preverjanja tesnjenja je poplava strešne površine po 
dokončanju tesnilnih del. To možnost preverjanja je treba zaradi 
morebitnih posledic natančno načrtovati. Pri tem morate obvezno 
upoštevati nosilnost stropa podstrešja! Izdelati je treba kontrolne 
odprtine.

Dodatni ukrepi za preverjanje so 
preverjanje podtlaka z odmaše-
valnikom odtokov ali preverjanje 
s plinom (sledilni plin, dim).

Induktivne meritve lahko pri stre-
šnih trakovih FPO privedejo do 
rezultatov, ki jih ni mogoče inter-
pretirati! V posameznem primeru 
se pozanimajte pri proizvajalcu!
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Temeljni ukrepi

3 Temeljni ukrepi

3.1 Zaščitni sloji, ločilne in izravnalne plasti
Pod zatesnitvijo strehe je treba v skladu z direktivo o ravnih strehah 
položiti ločilne ali izravnalne sloje, če tako zahteva podlaga. Te zah-
teve so lahko hrapavost, kemično medsebojno delovanje ali požarne 
lastnosti. Kot ločilni sloj je primerna koprena iz steklenih vlaken 
GV 120 razreda A2 ali koprena iz steklenih vlaken Bauder Glasvlies 
GV 120, kot izravnalni sloj pa koprena iz umetne snovi z gostoto 
najmanj 300 g/m². 

Pod izdelkom BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN so potrebni 
naslednji ločilni oz. izravnalni sloji: 

n na lesenih materialih: koprena iz umetne snovi WB 300
n na betonu: koprena iz umetne snovi WB 300
n na EPS pri mehanski pritrditvi: koprena iz steklenih vlaken 
 Bauder GV 120. 
n Sanacija na stari umetni masi: koprena iz umetne snovi WB 300
  ali koprena iz steklenih vlaken Bauder GV120
n Sanacija na starem bitumnu: koprena iz umetne snovi WB 300

Kot ločilni ali izravnalni sloj lahko uporabite tudi tovarni-
ško kaširane strešne trakove BauderTHERMOPLAN T 15 V/
BauderTHERMOFIN F 15 V.

Pri mehanskih obremenitvah zatesnitve, npr. pod obtežilnimi sis-
temi, je treba predvideti zaščitni sloj koprene iz umetne snovi z 
gostoto najmanj 300 g/m². Pri večjih obremenitvah, npr. oblogah 
iz plošč v koritu z drobirjem, je treba uporabiti zaščitne sloje iz 
gradbenih ali vlaknastih zaščitnih podlog FSM 600 - 1100 povrh 
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BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN.
Pri nasutju gramoza priporočamo, da predvidite zaščitni sloj kopre-
ne iz umetne snovi 300 g/m².

3.2 Površinsko pritrjevanje

Za zavarovanje strešnih trakov BauderTHERMOPLAN / 
BauderTHERMOFIN pred vetrom je treba izvesti ukrepe za spre-
jem navpično delujočih sil v skladu z direktivo o ravnih strehah, 
točka 2.6.3. Če pride do odstopanja od dimenzij, navedenih v 
tej direktivi, je treba pripraviti posamezno dokazilo v skladu z 
EN 1991 1-4 NA 2010-12.

BauderTHERMOPLAN / BauderTHERMOFIN lahko prosto polagate in 
zavarujete:

n z mehanskim pritrjevanjem v območju prekritega zvara 
 (pritrjevanje robov)
n z mehanskim pritrjevanjem v kombinaciji pritrjevanja robov/
 sredine
n z mehanskim pritrjevanjem s pritrdilnimi letvami
n z obtežitvijo (gramoz, zelena streha, obloga iz plošč)
n s kombinacijo obtežitve in mehanskega pritrjevanja.

Uporabiti smete le odobrene pritrdilne elemente. Uskladiti jih je 
treba glede na podlago, izolacijo in debelino strehe. Pri sanaciji je 
treba uporabiti pritrdila iz plemenitega jekla. Glede na material izo-
lacije so potrebna pohodna pritrdila.

Trakove BauderTHERMOPLAN T 15 V /BauderTHERMOFIN F 15 V, 
kaširane s kopreno, lahko polagate z lepljenjem.
Za lepljenje uporabljajte lepila, odobrena za takšen sistem.
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Temeljni ukrepi

3.3 Pritrjevanje robov

Pri vseh enoslojnih zatesnitvah je treba pritrditi robove na vseh 
priključkih in zaključkih oz. strešnih odprtinah z dolžino stranice 
>50 cm! V območju žleba in na dvigajočih sestavnih delih je treba 
strešni trak predoblikovati.

Linearno pritrjevanje:
Posamezna pritrdila se vstavijo le v pod-
lago. Vodoravna razporeditev posameznih 
pritrdilnih elementov ni dovoljena.

Število pritrdil je odvisno od debeline izola-
cijskega materiala:

debelina izolacijskega materiala 
n do 120 mm 3 pritrdila/tm
n do 160 mm 4 pritrdila/tm
n do 200 mm 5 pritrdil/tm
n nad 200 mm ne dajajte posameznih 
 pritrdil, uporabite pritrjevanje z letvijo!

Linijska pritrditev:
Profile vezne pločevine – uporaba pretežno 
pri manjših strešnih površinah – je treba 
navpično ali vodoravno pritrditi z vijaki, 
razporejenimi zamaknjeno v razmiku največ 
20 cm. Pločevine je treba položiti s spojem 
pribl. 2 mm. 
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Vezno pločevino lahko najprej pritrdite in 
strešni trak navarite. Alternativno je dovo-
ljeno vezno pločevino namestiti na trak. 
Priključni trak se v žlebu neprekinjeno pri-
trdite in homogeno navarite na površinsko 
zatesnitev. 

Pritrdilne letve lahko razporedite vodorav-
no ali navpično v območju žleba in jih pri-
trdite z najmanj 3 pritrdilnimi elementi na 
meter. Pri uporabi pritrdilne letve je treba 
vedno neprekinjeno navariti okroglo vrvico 
s premerom 4 mm za letvijo (izjema: napeta 
izvedba). Spoji letve se položijo na razdalji 
pribl. 5 mm, ostre odrezane robove pa je 
treba prekriti s strešnimi trakovi.

Priključitev pod napetostjo
Pritrjevanje robov s pritrdilnimi letvami 
lahko izvedete kot priključitev pod nape-
tostjo. Površinska zatesnitev se uvede v 
žleb in naprej do sprednjega roba atike ali 
višine priključka stene. Pritrdilno letev je 
treba pritrditi v žleb z najmanj 3 pritrdilnimi 
elementi na meter. Okrogla vrvica ni potreb-
na. Pritrdilna letev se privari na površino s prekrivnim trakom širine 
20 cm v navpičnem položaju.
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Temeljni ukrepi

3.4. Pritrjevanje protipadnih plošč in prečnih zagozd

Prosto položene strešne trakove je treba v žlebovih položiti analog-
no pritrjevanju robov v podlago.
Protipadne plošče ali zagozde se pritrdijo mehansko ali z lepljenjem 
na podlago.

Strešni trak pred padno ploščo 
pritrdite v podlago, prednostno 
s posameznimi pritrdili ali profili 
vezne pločevine. 
S prirezanimi trakovi prekrijte 
pritrdila, homogeno jih privarite 
na površinsko zatesnitev, 
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3.5 Vmesno pritrjevanje

Priključke in zaključke s tesnili 
iz umetne mase je treba pri 
priključnih višinah nad 50 cm v 
navpičnem območju pritrditi s 
primernimi začasnimi pritrdili:

n mehanska pritrditev ali
n lepljenje s kontaktnim lepi-
lom Bauder Kontaktkleber T/F.

Pri mehanskem vmesnem pritr-
jevanju so primerni vsi ukrepi,
analogno s pritrjevanjem robov: 

n trakovi vezne pločevine z 
 razdaljo med pritrdili 20 cm, 
n pritrdilna letev (brez 
 okrogle vrvice) ali 
n posamezna pritrdila z 
 razdaljo med pritrdili 33 cm.

Pritrdilne letve se prevarijo s 
trakovi. Posamezna pritrdila 
lahko prevarite z okroglinami 
ali s trakovi. Pri trakovih vezne 
pločevine priporočamo izvedbo 
dvodelnega priključka.
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Na primerni togi podlagi so dovoljeni tudi pritrdilni elementi s funk-
cijo vpenjanja in tesnjenja. Pri priključkih nad višino 1 m je treba 
vsakih 50 cm namestiti dodatne pritrdilne vrste.

Vmesno pritrjevanje s kontaktnim lepljenjem

Vmesno pritrjevanje s kontaktnim lepljenjem se izvede po vsej 
površini in alternativno mehanskemu vmesnemu pritrjevanju. Pri 
lepljenju s kontaktnim lepilom je treba zgornji priključek vodotesno 
zaključiti ustreznimi kovinskimi profili in trajno elastičnim kitom.

Kontaktno lepljenje

Podlaga armirani beton, luknjičaste opeke
zid
kovina
plošče iz lesnih materialov,
umetna masa (GFK, PVC-U)
BauderPIR FA

Poraba odvisna od vpojnosti podlage,
pribl. 200 - 300 g/m²

Obdelovalna temperatura + 5 °C na zgradbi

Čas odzračevanja, odvisen 
od vremena

pribl. 20 – 60 minut

Čas skladiščenja 18 mesecev

Pozor: Kontaktno lepilo Bauder Kontaktkleber T/F vsebuje topila! 
Obvezno se izogibajte rokovanju z odprtim ognjem, upoštevajte 
varnostni list.
Upoštevajte ukrepe pred elektrostatičnim nabojem (ozemljitev).
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Uporaba:

n kontaktno lepilo pred 
 uporabo dobro premešajte

n pri prekinitvah dela posodo 
 zaprite s pokrovom, redčenje
 lepila ni mogoče!

n Lepilo enakomerno nanesite
 na podlago in hrbtno stran 
 strešnih trakov s čopičem ali 
 valjčkom iz ovčje kože 

n Obvezno se izogibajte lepilu
 v območju zvara!

n Ostanke lepila odstranite 
 s čistilom/aktivatorjem zvara 
 Bauder T/F

n Upoštevajte čas odzračeva-
 nja, izvedite preizkus s prsti

n Priključni trak 
 BauderTHERMOPLAN/
 BauderTHERMOFIN zalepite 
 na podlago in močno 
 pritisnite.
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Vrste polaganja

4 Načini polaganja

4.1 Prosto polaganje, mehanska pritrditev

BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN lahko prosto položite in 
mehansko pritrdite na strehe z upoštevanjem protipožarne zaščite 
do nagiba strehe 20°. Glede večjih nagibov strehe povprašajte pri 
našem oddelku za tehniko polaganja.

Sistemi pritrjevanja za zaščito pred vlekom vetra:

Pritrditev robov Pritrditev z letvijo
(linearna pritrditev) (linijska pritrditev)

Izolirne plošče je treba pritrditi 
neodvisno od pritrditve strešnih 
trakov z najmanj enim pritrdilom 
ali z lepljenjem. Velike plošče 
BauderPIR FA je treba pritrditi 
s petimi pritrdili. Upoštevajte 
napotke za polaganje izdelka 
BauderPIR!



35

Pritrdilni elementi se obdelujejo z avtomatom ali vijaki z globinskim 
omejilom. Pritrditev robov se izvede vzdolž pomožne linije na robu 
strešnega traku. Pritrdilne diske je treba namestiti na razdalji pribl. 1 
cm od roba traku. Ovalni diski morajo biti za optimalno zaščito pred 
vlekom vetra razporejeni vzporedno z robom traku.

Pri pritrditvi robov je treba strešne trakove položiti prečno na zgornje 
oproge trapezne pločevine oz. prečno na opaž!
Pri pritrjevanju letev je treba letve položiti prečno na zgornje oproge 
ali opaže.

Pritrdilne letve se prekrijejo z 20 cm širokimi prekrivnimi strešnimi 
trakovi, ki jih je treba homogeno navariti. Spoji letev morajo biti 
dodatno zaščiteni s kosi strešnih trakov.
 
Za določanje števila pritrdil v skladu z EN 1991 1-4 NA 2010-12 pri-
poročamo, da brezplačno naročite posamezna dokazila pri oddelku 
za tehniko polaganja podjetja Bauder. Za hiter in natančen izračun 
zaščite pred vlekom vetra uporabite obrazec za vlek vetra.

Če bo izračun pripravil oddelek za tehniko polaganja podjetja 
Bauder,
potem morate na gradbišču upoštevati in uporabiti navodila za pola-
ganje in skico strehe iz tega izračuna.
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Vrste polaganja

4.2 Prosto polaganje, z obtežitvijo 

BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN lahko prosto položite in 
zaščitite pred vlekom vetra z obtežitvijo. Primerna obtežila so npr. 
zelene strehe, nasutje gramoza, obloge s ploščami, betonski zidaki 
ali betonske plošče. 

Zahteve glede višin nasutja, načina polaganja in dimenzij plošč, 
statičnih premikov betonskih plošč in suhe teže izbranih substratov 
je treba upoštevati v skladu z direktivo o ravnih strehah 2.6.3.2. 
Dejanske višine je treba izračunati s pomočjo posameznega izkaza.

Pri sanacijah strehe je treba pred izvedbo prostega polaganja z 
obtežitvijo preveriti nosilno konstrukcijo. Nosilnosti podkonstrukcije 
mora določiti statik!

Kombinacija mehanske pritrditve 
in obtežitve je računsko in prak-
tično mogoča. Smer polaganja 
strešnih trakov ni odvisna od 
podlage. Izolirne plošče je treba 
ustrezno pritrditi, neodvisno od 
strešnih trakov.
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4.3 Polaganje z lepljenjem

Izdelek BauderTHERMOPLAN T 15 V/BauderTHERMOFIN F 15 V je na 
spodnjem delu kaširan s posebno poliestrsko kopreno in odobren za 
lepljenje z lepilom za kopreno na 
ustrezno podlago.

Podlaga mora biti primerna za 
dobro lepljenje. Eventualno je 
potreben osnovni premaz.

Na zaprtih zgradbah do višine 
25 m v območju vetra 1 do 3 
lahko v skladu s posameznim 
izkazom varno lepite s tam ugo-
tovljenimi količinami lepila. 

Celotna sestava sloja od nosil-
ne konstrukcije dalje mora biti 
zlepljena zaščiteno pred vlekom. 

Dovoljena lepila so: 
n Bauder lepilo za kopreno 1014
n Lepilo za kopreno TK 400
n GrünVlieskleber 1014
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Delovni koraki za lepljenje 

n S kopreno kaširane strešni trak odvijte in izravnajte s p
 rekrivanjem 5 cm

n Strešni trak zvijte nazaj do polovice

n Po trakovih nanesite lepilo za kopreno v skladu z izračunom 
 vleka vetra. Pazite, da lepilo ne pride v območje zvara!

n Strešni trak razvijte po lepilu in pritisnite

n Analogno postopajte pri drugi polovici strešnega traku

n Lepilo za kopreno Bauder Vlieskleber 1014 se strdi na vlagi! 
 v primeru suhega vremena navlažite podlago ali kopreno.

n Čelne spoje izvedite stično in jih prevarite z 20 cm širokimi 
 strešnimi trakovi

n Pritrjevanje robov površinskih trakov izvedite v skladu s točko 3.3 
 teh navodil za polaganje

n Priključke in robove prednostno izvedite z nekaširanimi trakovi. 
 Trakovi, kaširani s kopreno, niso na voljo kot prirezi. 
 Za priključitev veznih pločevin je treba uporabiti trakove širine 
 20 cm pripadajočih strešnih trakov. Trakov, kaširanih s kopreno, 
 ni dovoljeno vgraditi v vpenjalne prirobnične spoje. Za priklju-
 čitev trakov, kaširanih s kopreno, na dele dodatne opreme, npr. 
 sanacijski odtok, cevi za paro ipd., je treba uporabiti manšete iz 
 pripadajočih nekaširanih trakov.
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Bauder lepilo za kopreno 1014

Podlaga beton s predpremazom, 
BauderPIR FA, z bitumnom kaširan 
polistirol, nekaširan polistirol,peskani 
bitumenski trakovi, bituminirana ali 
kaširana izolacija iz mineralnih vlaken, 
stari bitumen s predpremazom

Obdelovalna temperatura +5 do 30 °C

Poraba po izračunu 
(izračunana vrednost pribl. 240 g/m²)

odprt čas 0 -10 min

Strjevanje pribl. 24 ur

Odstranjevanje izpraznje-
nih posod

Pustite, da se preostali izdelek strdi, 
Odstranjevanje v skladu z EN-št. 
150110

Čas skladiščenja 12 mesecev
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Podrobna izdelava
Vezna pločevina, izdelava vogalov

5.  Podrobna izdelava

5.1 Spoji veznih pločevin

Vezne pločevine so sestavni deli sistema strehe iz umetne snovi in 
primerne za izdelavo priključkov in zaključkov. Področja uporabe so 
pločevina za kap, čelni napušč, žleb, stenski priključek, zaključek 
atike in pritrjevanje robov. Vezne pločevine so dobavljive kot panel-
no blago (1,0 m x 2,0 m), 
Po naročilu so na voljo mali zvitki (1,0 m x 30 m) ali veliki zvitki.

Obdelava

n Vezne pločevine položite v
 razmiku 2-3 mm kot 
 dilatacijski spoj

n Pod vezno pločevino vstavite 
 tesnilni trak za zaščito pred 
 vetrom

n Vezne pločevine pritrdite v 
 podkonstrukcijo z ustreznimi 
 vijaki v razmiku 20 cm, razpo-
 rejene zamaknjeno

n načeloma pripravite vezne 
 pločevine pred varjenjem 
 s čistilom/aktivatorjem zvara 
 Bauder T/F 
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n Spoj vezne pločevine s streš-
 nim trakom brez nosilcev 
 prevarite kot prirezan trak 
 pribl. 12 cm široko, 

n nad območjem spoja pustite 
 prirezane trakove najmanj 
 2 cm nezavarjene, 
 (kot pomoč lahko uporabite 
 lepilni trak)

n Zatesnitev površine skrajšajte za pribl. 1 cm od zgornjega 
 roba pločevine 

5.2 Izdelava vogalov

Notranje ali zunanje vogale lahko izdelate z montažnimi vogali ali 
obrtniško. Montažni deli spadajo v obseg dobave sistemov streh iz 
umetne snovi in se v idealnih primerih vgradijo pod kotom 90°. Za 
obrtniško oblikovanje je mogoče notranje vogale izvesti kot gube, 
zunanje vogale pa lahko izdelate s strešnimi trakovi brez nosilcev. 
Dovoljeni sta obe možnosti podrobne izdelave.
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Podrobna izdelava
Notranji vogal

5.2.1 Notranji vogal z montažnim delom

n Neprekinjeno izdelajte prirez 
 iz strešnega traku za priklju
 čitev notranjega vogala

n Predoblikujte, prilagodite in 
 odrežite prirezan trak

n Očistite površinski trak v 
 območju vogala s čistilom/
 aktivatorjem zvara 

n namestite predizdelan prirez, 
 žlebove neprekinjeno zale-
 pite, podnožja pa homogeno 
 zavarite

n Pripravite T-spoje

n Očistite vogalni montažni del 
 s čistilom/aktivatorjem zvara

n Najprej zalepite notranji 
 vogal, nato zavarite prečke

n Površine montažnih površin 
 od žleba navzven homogeno 
 zavarite, naredite najmanj 
 2 cm homogeni spoj z zvarom
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5.2.2 Obrtniško izdelan notranji vogal kot ležeča guba

n Neprekinjeno izdelajte prirez iz strešnega traku za priključitev 
 notranjega vogala

n Predoblikujte in prilagodite prirezan trak (ne odrežite) 

n Očistite površinski trak v območju vogala s čistilom/aktivatorjem
 zvara 

n namestite predizdelan prirez, 
 žlebe neprekinjeno zlepite

n nastalo gubo simetrično 
 vstavite v površino kot ležeči 
 trikotnik

n spodaj ležeči priključni trak v 
 celoti privarite na površinski 
 trak

n T- spoj v območju prekrivanja 
 pripravite pred varjenjem še 
 odprte strani

n Ločilno pločevino za varjenje 
 gube vstavite na končano 
 podnožje

n Gubo z večjim pritiskom 
 zavarite brez kapilar, robove 
 in prečke naknadno povaljč-
 kajte z valjem 
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Podrobna izdelava
Notranji vogal

n Odstranite ločilno pločevino

n Začnite pri vogalu in gubo 
 ter odprto priključno območje 
 zavarite brez kapilar, robove 
 in prečke naknadno povaljč-
 kajte z valjem

5.2.3 Obrtniško izdelan notranji vogal 
  kot stoječa guba

n Prirez iz strešnih trakov za 
 priključitev notranjega vogala 
 izvedite do vogala

n Očistite površinski trak v 
 območju vogala s čistilom/
 aktivatorjem zvara 

n namestite predizdelan prirez, 
 žlebove neprekinjeno zale-
 pite, podnožja pa homogeno 
 zavarite

n T- spoj v območju prekrivanja 
 pripravite pred varjenjem še 
 odprte strani
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n Drugi prirezan trak izvedite 
 do vogala in še pribl. 10 cm 
 dlje, predoblikujte in vstavite 
 v vogal 

n Nastalo gubo namestite kot 
 trikotnik simetrično na nav-
 pično območje

n spodaj ležeče priključno 
 območje povsem zavarite, 
 povaljčkajte T-spoje

n Ločilno pločevino za varjenje 
 gube navpično položite na 
 končano območje

n Gubo z večjim pritiskom 
 zavarite brez kapilar, robove 
 in prečke naknadno povaljč-
 kajte z valjem 

n Odstranite ločilno pločevino

n Začnite pri vogalu in gubo ter odprto priključno območje zavarite 
brez kapilar, robove in prečke naknadno povaljčkajte z valjem
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Podrobna izdelava
Zunanji vogal

5.2.4 Zunanji vogal z montažnim delom

n Izdelajte prirez iz strešnega 
 traku za priključitev zunanje-
 ga vogala

n Predoblikujte, prilagodite in 
 odrežite prirezan trak

n Namestite predizdelan prirez, 
 linije žlebov neprekinjeno 
 zalepite, podnožje pa homo-
 geno zavarite

n Očistite površinski trak in 
 vogalni montažni del s čisti-
 lom/aktivatorjem zvara

n T-spoje pripravite pod vogal-
 nim montažnim delom s 
 poševnim odrezom 

n Zalepite zunanji vogal, 
 najprej vzdolžno prečko, nato 
 pa prečne

n Površine vogalov od žleba 
 navzven zavarite brez kapilar, 
 naredite najmanj 2 cm homo-
 geni spoj z zvarom
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5.2.5 Obrtniško izdelan zunanji vogal s trakom 
  iz umetne snovi brez nosilcev

n Prirez izdelajte analogno z 
 izdelavo montažnega dela

n Ustrezno pripravite T-spoj za 
 vogalni del

n Vogalni del iz strešnega traku 
 brez nosilcev prirežite pribl. 
 3 cm večje od širine območja 
 prekrivanja

n Vogale zaoblite

n Sprednji vogal segrejte in raz-
 tegnite z vročim zrakom

n Prilagodite montažni del in 
 ga prilepite na vogalu

n najprej vzdolžno prečko, nato 
 pa prečne

n Preostale površine od žleba 
 navzven zavarite brez kapilar, 
 naredite najmanj 2 cm homo-
 geni spoj z zvarom
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Podrobna izdelava
Zgornji zunanji/notranji vogal

5.2.6 Zgornji zunanji vogal z gubo

n Predoblikujte prirezan trak, 
 prilagodite 

n zgornjo zatesnitev kot gubo 
 položite simetrično in priti-
 snite

n s pomočjo ločilne pločevine 
 homogeno zavarite gubo

n pripravite T-spoje in homoge-
 no navarite gubo

 (alternativno lahko uporabite 
 montažni del notranjega 
 vogala – nosilni vogal)
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5.2.7 Zgornji notranji vogal s trakovi iz umetne snovi z nosilci

n Predoblikujte, prilagodite in 
 odrežite prirezan trak,

n Vogalni prirez iz strešnega 
 traku brez nosilcev prirežite 
 pribl. 3 cm večje od 
 vodoravnega priključka

n Vogale zaoblite

n Sprednji vogal segrejte in 
 raztegnite z vročim zrakom

n Prilagodite montažni del, ga 
 prilepite in homogeno 
 zavarite

 (alternativno lahko uporabite 
 montažni del zunanjega 
 vogala)
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Podrobna izdelava
Priključki za atiko in stene

5.3 Priključki za atiko in stene

Trakove za zatesnitev priključka je treba voditi od atike do zunanjega 
roba. Priključne trakove mehansko pritrdite na zgornjem koncu ali 
jih po vsej površini zlepite. Priključek sprednjega roba atike oz. pri-
ključek na steno je treba izvesti zaščiteno pred vetrom.

Za mehansko pritrditev so primerni: 
n profili vezne pločevine - navarjeni na strešni trak,
n kovinske letve – vpete na strešni trak ali posamezna pritrdila, 
 analogna pritrditev robov.

Priključne višine atike  nagib strehe do 5°: 10 cm
(vedno prek zgornjega roba obloge) nagib strehe nad 5°: 5 cm 

Pri priključnih višinah nad 50 cm se izvede vmesna pritrditev v skla-
du s točko 3.4 v teh navodilih.

Zaključek atike s pokrivalom in 
pomožnim kotom z VP

Zaključek atike z vezno pločevino - 
profilom za čelni napušč
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Priključek za steno s profilom WA in 
dodatno hrambo 

Izoliran priključek za steno z 
Z-profilom

Priključni trakovi pri stenskih priključkih in dvigajočih sestavnih 
delih morajo biti trajno zavarovani pred zdrsom. Zavarovanje na 
zgornjem robu se izvede mehansko z vpenjalnimi profili, vpenjalnimi 
letvami ali s profili veznih pločevin za varjenje.

Pritrditev na zadosti ravni podlagi se izvede na razdalji največ 20 
cm. Zgornji priključek je dodatno treba izvesti zavarovano pred dež-
jem.

Priključne višine stene/sest. vlj.  nagib strehe do 5°: 15 cm
(vedno prek zgornjega roba obloge) nagib strehe nad 5°: 10 cm

Pri priključnih višinah nad 50 cm se izvede vmesna pritrditev v skla-
du s točko 3.4 v teh navodilih.
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Podrobna izdelava
Svetlobna kupola

5.4 Priključek svetlobne kupole

Priključek svetlobne kupole s strešnimi trakovi lahko prosto položite 
ali zalepite. Pri dolžini robov, večji od 50 cm je potrebna pritrdi-
tev robov površinske zatesnitve. Zgornji priključek je treba izvesti 
mehansko s kitanjem ozadja, v posameznem primeru je smiseln pri-
ključek z ustreznimi sistemi tekoče umetne snovi.

n Prireze strešnih trakov prip-
 ravite posamezno za vsako 
 stran svetlobne kupole, 
 višina prireza: 
 Dodajte višino venca in naj-
 manj 10 cm prekrivanje na 
 površinskem traku, 
 širina prireza:  
 širina venca na podnožju in 2 
 krat širina prekrivanja 
 površine

n Predoblikujte prireze, poševne
 robove označite s po 5 cm 
 prekrivanja, prirežite in 
 vgradite

n 5 cm širok ostanek segrejte 
 in oblikujte

✃

✁

mind. 5 cm
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n Najprej namestite nasproti 
 ležeče stranice in jih privarite 
 na površinsko zatesnitev, 
 upoštevajte pripravo zvara 
 površinskega traku in 
 prirezov

n Preostale stranice prirežite z 
 upoštevanjem 
 vogalne oznake: 
 prireze označite na poševnih 
 delih pribl. 1 cm manj, prekri-
 vanje najmanj 3 cm v vogal-
 nem območju (izbokline)

n Prireze prosto položite ali 
 zlepite s kontaktnim lepilom 
 po vsej površini

n Prekrivanje privarite na povr-
 šinsko zatesnitev in navpično 
 na robu

n Vogalna prekritja (izbokline) 
 segrejte, raztegnite in v 
 vogalni točki zavarite

✁

mind. 1 cm
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Podrobna izdelava
Svetlobna kupola, skoznjiki

n Pri najmanj 2 cm homogenem 
 varjenju ni potreben dodaten 
 montažni del

n Alternativno "izboklini" lahko 
 uporabite montažni del:

 univerzalni vogal pri manj 
 nagnjenih vencih svetlobne 
 kupole do pribl. 70°, zunanji 
 vogal 90° pri bolj nagnjenih 
 vencih svetlobne kupole >80°

n pritisno letev namestite na 
 zgornji priključek priključnega
  traku in jo trajno elastično 
 zatesnite



55

5.5 Skoznjiki

Skoznjiki se lahko izvedejo z navarjenimi prirobnicami, tesnilnimi 
manšetami, vpenjalnimi manšetami ali s tekočo zatesnitvijo. Obrobo 
je treba voditi vsaj 0,15 m nad površinsko oblogo in jo na zgornjem 
koncu zavarovati pred padajočo vodo.

Medsebojna razdalja med strešnimi skoznjiki in do drugih sestavnih 
delov, npr. stenskih priključkov, dilatacijskih fug ali robov strehe 
mora biti najmanj 0,30 m.

5.5.1 Skoznjiki s kalupom - nameščeni

Če je montažni del mogoče namestiti zaprt, je treba izvesti nasled-
nje delovne korake:

n Montažni del vodite prek cevi v 
 skladu z dobavljivim premerom

n Varilna območja pripravite s 
 čistilom/aktivatorjem zvara

n Montažni del navarite 
 homogeno

n Zgornji zaključek zatesnite 
 trajno elastično in ga 
 zavarujte s cevno objemko iz 
 plemenitega jekla
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Podrobna izdelava
Skoznjiki

5.5.2 Skoznjiki s kalupom - oplaščeni 

Če zaradi vrste sestavnih delov 
ni mogoče namestiti montaž-
nega dela, je treba skoznjik 
oplaščiti

n Montažni del uporabite v 
 skladu z dobavljivim 
 premerom

n montažni del odrežite 
 vzdolžno in ga vodite 
 okrog cevi

n Varilna območja pripravite s 
 čistilom/aktivatorjem zvara

n Montažni del navarite 
 homogeno, prevarite vzdolžni 
 rez s prirezanimi trakovi iz 
 strešnih trakov brez nosilcev

n Zgornji zaključek zatesnite 
 trajno elastično in ga 
 zavarujte s cevno objemko iz 
 plemenitega jekla.
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5.5.3 Skoznjiki z obrtniško izdelano 
  obrobo - navpična vgradnja

Obrtniška izdelava skoznjikov se izvede iz strešnih trakov brez 
nosilcev. Treba je pripraviti dva prireza, eno nožno manšeto in 
en plašč. 

Varjenje se prednostno izvede z 20-mm šobo, soji z zvarom morajo 
znašati pribl. 2 cm. Posebno pozornost je treba posvetiti pripravi 
T-spoja in čiščenju zvara.

n Prireze naredite iz strešnega 
traku brez nosilcev:
 Nožna manšeta:
 velika najmanj 20 cm kot s
 koznjik
 Plašč:
 dolžina 3,14 x premer 
 + 3 cm (ali izmerite z vrvico)
 višina glede na potrebo po 
 priključitvi, najmanj 17 cm

n iz nožne manšete izrežite 
 luknjo pribl. 1/3 manjšo od 
 skoznjika

n Segrejte izrez luknje, ga 
 previdno raztegnite in 
 nagubajte nad skoznjikom
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Podrobna izdelava
Skoznjiki

n Plašč položite okoli skoznjik, 
 natančno prilagodite, spnite 
 z napravo za vroči zrak in 
 homogeno zavarite vzdolžni 
 zvar

n Snemite cevni plašč, 
 pripravite znotraj ležeči T-spoj

n to stran cevi po delih segrejte 
 in raztegnite, da nastane 
 pribl. 2-3 cm širok varilni rob 
 (lijak)

n delajte v več korakih!

n po potrebi uporabite rokavice

Napotek: Poleg vzdolžnega 
zvara ne raztezajte, saj obstaja 
nevarnost zatrganja pri končnem 
varjenju!
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n Varilna območja pripravite s 
 čistilom/aktivatorjem zvara

n Namestite raztegnjen cevni 
 plašč in ga korakoma 
 homogeno privarite na nožno 
 manšeto

n T-spoj obdelajte z 
 valjčkanjem

n Cevni plašč uvedite najmanj 
 2 cm in največ 3 cm v 
 površino in ga skrbno 
 privarite do žleba

n Nožno manšeto povsem 
 privarite na površinsko 
 zatesnitev

n Zgornji zaključek zatesnite 
 trajno elastično in ga 
 zavarujte s cevno objemko iz 
 plemenitega jekla.
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Podrobna izdelava
Skoznjiki

5.5.4 Priključek poševne odprtine, obrtniški

Koraki izdelave so analogni nav-
pični vgradnji, vendar:

n Za nožno manšeto
 označite in izrežite elipso, 
 pribl. 1/3 manjšo od 
 skoznjika

n Označite prirez plašča s 
 pomožno podlago, poševno 
 prirežite cev 

n Delovni koraki: 
 - varjenje vzdolžnega zvara,
 - priprava T-spoja,
 - segrevanje in raztezanje
 - priprava zvara in
 - varite analogno 
   navpičnemu skoznjiku, 
   točka 5.5.3 

n Zgornji zaključek zatesnite 
 trajno elastično in ga 
 zavarujte s cevno objemko iz 
 plemenitega jekla.
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5.5.5 Varovalo pred padcem Secupoint

Montažni del, gibljivo obrobo za 
cev T/F 20 mm lahko uporabite 
za zatesnitev varovala pred pad-
cem Secupoint. Zgornji zaključek 
se izvede z dobavljeno objemko 
iz plemenitega jekla in trajno 
elastično zatesnitvijo. Višina 
priključka 295 mm omogoča uni-
verzalno uporabo.

n Montažni del namestite na 
 varovalo pred padcem, po 
 potrebi nanesite mazivo
n Nožno manšeto pripravite s 
 čistilom/aktivatorjem zvara
n Montažni del homogeno 
 navarite na površinsko 
 zatesnitev
n Zvar preverite po ohladitvi
n Naredite zgornji zaključek
n Privijte varovalno ušesce

Za varovalo pred padcem 50 
mm (Seculine) lahko uporabite 
montažni del, gibljivo obrobo za 
cev T/F 50 mm. Delovne korake 
izvajajte analogno.
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Podrobna izdelava
Skoznjiki

5.5.6 Priključek na stožčasti skoznjik

Stožčasti, zaobljeni skoznjiki s premerom podnožja 500 mm se 
izvedejo z nožnimi manšetami in segmenti plašča iz strešnih trakov 
brez nosilcev. Pri večjih premerih lahko segmente plašča navarite 
neposredno na površinsko zatesnitev.

Nožna manšeta 

n Prirez nožne manšete 
 pribl. 20 cm večji od premera 
 podnožja 

n iz nožne manšete izrežite 
 luknjo, pribl. 4 - 5 cm manjšo 
 od skoznjika

n Segrejte izrez luknje, ga 
 previdno raztegnite in 
 nagubajte nad skoznjikom

Segmenti plašča 

Stožčasti del zatesnitve se izvede v dveh ali več segmentih. Število 
je odvisno od premera in nagiba skoznjika. Priporočamo 2, 3 ali 4 
segmente.

n Površino prereza stožčastega skoznjika stransko zamaknjeno 
 označite na strešnem traku brez nosilcev (točke A, B, A|, B|)

n Podaljšajte stranske črte, naredite točko reza C (glejte desno)
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Širina strehe
trak brez nosilcev
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Podrobna izdelava
Skoznjiki

A 

B 

C 

D 

G 

F 

3,5 cm 

3 cm 

 
 
 
 

E

Širina strehe
trak brez nosilcev
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n s polmerom CB odstranite 
 krožni lok 1/2, 1/3 ali 1/4 
 spodnjega obsega stožca 
 (točka D)

n Povlecite pomožno črto CD

n dodajte 3,5 cm za prekrivanje 
 v podnožju (točka E) in ozna
 čite na površini 

n s polmerom CE odstranite 
 krožni lok do točke reza 
 pomožne črte CD in dodajte 
 3,5 cm vzporedno s CD za 
 prekrivanje plašča (točka F)

n Izrežite segment prireza 
 (AE-FG)

n Vzorec prenesite na druge 
 prireze glede na število 
 segmentov in izrežite

Obdelava:

n Podnožno linijo segmentov 
 segrejte in raztegnite

n Segmente prosto položite ali 
 zalepite s kontaktnim lepilom 
 na stožčasti skoznjik

n Prekritja navpično in v 
 območju podnožja homogen 
 zavarite

n Obdelava in varjenje kot pri 
 navpičnem skoznjiku
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Podrobna izdelava
Odvodnjavanje strehe

5.6 Odvodnjavanje strehe

Odvodnjavanje strehe je treba načrtovati in dimenzionirati. Na posa-
mezno strešno površino je treba namestiti najmanj en odtok in en 
zasilni odtok. Za dimenzioniranje je treba vključiti načrtovalca ali 
statika. 

Pri novogradnjah priporočamo uporabo odtočnih kanalov z ustrezno 
manšeto strešnih trakov. Namestitev se izvede v skladu s podatki 
proizvajalca, priključna manšeta se homogeno navari pod ali na 
površinsko zatesnitev.
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5.6.1 Sanacijski odtok

Montažni del sanacijskega odtoka T/F je združljiv s
strešnimi trakovi BauderTHERMOFIN/BauderTHERMOPLAN. 

Površinsko zatesnitev lahko navarite neposredno na okrogli del 
sanacijskega odtoka.

n Sanacijski odtok izberite v 
 skladu s potrebnim 
 premerom

n Dobava s kolutnim obročem 
 in lovilno košaro za listje

n Sanacijski odtok s kolutnim 
 obročem namestite na 
 pretočni strani brez povratka

n Odtok pritrdite v podlago s 
 priloženimi vijaki

n Strešni trak ali manšeto 
 prireza izrežite pribl. 2 - 3 cm 
 večje od odtoka

n Očistite okrogli del s 
 čistilom/aktivatorjem zvara

n Strešni trak navarite 
 homogeno
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Podrobna izdelava
Odvodnjavanje strehe

5.6.2 Strešni bruhalnik

Okrogel ali pravokoten montažni del strešnega bruhalni-
ka T/F je združljiv s strešnimi trakovi BauderTHERMOPLAN/
BauderTHERMOFIN. Površinsko zatesnitev lahko navarite neposred-
no na okrogli del strešnega bruhalnika.

n Strešni bruhalnik izberite in 
 uporabite v skladu s 
 potrebnim premerom oz. 
 prečnim prerezom

n Odtok pritrdite v podlago in 
 navpično s priloženimi vijaki

n Izdelajte dvodelno manšeto 
 prireza in izrežite pribl. 
 2 - 3 cm večje od odtoka

n Očistite okrogli del s 
 čistilom/aktivatorjem zvara

n Prvi prirez homogeno 
 navarite, poševno odrežite 
 T-spoje

n Položite drugi prirez in 
 homogeno zavarite 
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5.6.3 Preliv v sili

Okrogel ali pravokoten montažni del preliva v sili T/F je združljiv s 
strešnimi trakovi BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN. 
Površinsko zatesnitev lahko navarite neposredno na okrogli del pre-
liva v sili.

n Preliv v sili izberite v skladu 
 s potrebnim premerom oz. 
 prečnim prerezom

n Odtok pritrdite v navpičnem 
 območju v skladu s podatki o 
 višini s priloženimi vijaki  

n Izdelajte obodno manšeto 
 prireza, pribl. 20 cm večjo, in 
 izrežite pribl. 2 - 3 cm večje 
 od odtoka

n Očistite okrogli del s 
 čistilom/aktivatorjem zvara

n Strešni trak navarite 
 homogeno na okrogli del in 
 navpični tesnilni trak
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Podrobna izdelava
Cev za paro

5.7 Priključek cevi za paro

Montažni del cevi za paro T/F je združljiv s strešnimi trakovi 
BauderTHERMOPLAN/BauderTHERMOFIN. Površinsko zatesnitev lahko 
navarite neposredno na okrogli del zgornjega dela cevi za paro. 

n Osnovni del usredinite na nosilno konstrukcijo v skladu z 
 obstoječo odprtino in ga pritrdite

n Parno zaporo priključite na osnovni del tako, da je odporna na veter

n v skladu z višino izolacijskega materiala prilagodite v drsno 
 prirobnico osnovnega dela

n Zgornji del namestite na cev za paro in mehansko 
 pritrdite na podlago 

n Pripravite neposredno 
 površinsko zatesnitev ali 
 dodatno manšeto iz streš-
 nega traku (prirezana 
 manšeta pribl. 50 x 50 cm), 
 izrez pribl. 6 cm večji od 
 premera cevi 

n Montažni del in strešni trak 
 pripravite s čistilom/aktiva-
 torjem zvara

n Strešni trak navarite na 
 okrogli del zgornjega dela

n Manšeto privarite na 
 površinsko zatesnitev.
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5.8 Priključki vpenjalne prirobnice

Priključke strešnih trakov iz umetne snovi Bauder na sistemih za 
odvodnjavanje lahko izvedete tudi s spoji z vpenjalno prirobnico. 

Za zagotavljanje trajne zatesnitve in varnega priključka je treba upo-
števati podatke proizvajalca odtokov vpenjalne prirobnice. 

Ti podatki zadevajo:

n razporeditev in debelino 
 tesnil

n zatezni moment vijačnega 
 spoja

n pravilno izbiro materiala 
 priključne manšete.

Za zatesnitev v spojih z vpe-
njalno prirobnico je treba prednostno uporabiti manšete iz trakov 
BauderTHERMOPLAN T TL / BauderTHERMOFIN F TL brez nosilcev.

Podrobna izdelava
Vpenjalna prirobnica
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Delovni koraki:

n Manšeto izrežite pribl. 20 cm večjo od zunanjega 
 premera proste prirobnice

n Notranji izrez v skladu s podatki dobavitelja vpenjalne 
 prirobnice, praviloma vzdolž notranje proste prirobnice

n Manšeto natančno nastavite, označite in naredite luknje z navoji,
 kot pomoč za šablono uporabite tesnilo

n Namestite najmanj eno tesnilo med fiksno prirobnico in manšeto 
 strešnega traku, dodatna tesnila v skladu s podatki dobavitelja 
 vpenjalne prirobnice

n Prosto prirobnico zategnite v skladu s podatki proizvajalca

n Manšeto in površinski trak pripravite s 
 čistilom/aktivatorjem zvara

n Manšeto pritrdite na površinski trak, nato dokončno zavarite

Pozor:

n Spoji proti toku vode so dovoljeni.

n Zvari v prirobničnem spoju niso dovoljeni!

n Uporabljajte le tesnila na osnovi EDPM ali NBR.

Podrobna izdelava
Vpenjalna prirobnica
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Podrobna izdelava
Zatesnitev

5.9 Trajno elastična zatesnitev

Zgornji zaključek zatesnitve je treba trajno elastično zatesniti, če 
obstaja nevarnost vdora padavinske vode.

Dober oprijem zatesnitve na trakovih FPO boste dosegli le, če upora-
bite pripadajoč silikonski osnovni premaz.

n Silikonski osnovni premaz nanesite na površino, ki jo želite 
 zatesniti in počakajte, da se posuši.

n Nato nanesite trajno elastično tesnilo in zgladite.

Trajno elastično zatesnjeni spoji ostanejo vzdrževalni spoji in jih je 
treba redno preverjati v okviru vzdrževanja strehe.
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5.10 Vgradnja lovilne letve za gramoz

Lovilna letev za gramoz AL 100/80 je univerzalno uporabna za vse 
tesnilne sisteme Bauder. Zaradi simetrične zgradbe lahko dosežete 
višini 80 mm in 100 mm. Lovilna letev za gramoz je uporabna do 
nagiba strehe 
10°. 

n Izdelajte prirezan trak iz 
 strešnega traku, širine 
 pribl. 4,5 cm in dolžine 
 najmanj 25 cm

n Namestite in naravnajte 
 lovilno letev za gramoz

n Prirezane trakove uvedite 
 skozi reže vodoravnega kraka

n Razmik med trakovi glede na 
 nagib strehe, 
 do 2° vsakih 50 cm

n Trakove pred in za lovilno 
 letvijo za gramoz navarite na 
 zatesnitev

Napotek:

Skozi lovilno letev za gramoz ne 
vstavljajte pritrdilnih elementov!

Podrobna izdelava
Izdelava lovilne letve za gramoz





76

Zapiski





Vse navedbe v tej brošuri temeljijo na trenutnem sta-
nju tehnike. Pridržujemo si pravico do sprememb. Po 
potrebi se pozanimajte o morebitnih spremembah, ki 
veljajo na tehnološkem področju, v trenutku vašega 
naročila.

0126VL/0115 SL

Bauder Ges.m.b.H.
Gewerbepark 16
A-4052 Ansfelden
Telefon (+43) 07229 69130
Faks (+43) 07229 65518
info@bauder.at

www.bauder.at


