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F irma Bauder, znany producent
bogatego asortymentu pap bi-
tumicznych, membran dacho-
wych oraz rozwiązań systemo-

wych do dachów zielonych i płaskich, ofe-
ruje System płynnych tworzyw sztucz-
nych BauderLIQUITEC PU Detail,
w skład którego wchodzi 1-komponen-
towe płynne tworzywo sztuczne na ba-
zie poliuretanu (tabela) oraz włóknina
poliestrowa.

Zastosowanie
System BauderLIQUITEC PU Detail

może być stosowany na nowych oraz re-
montowanych obiektach i co ważne, nie
ma konieczności usuwania starej hydro-
izolacji. Przeznaczony jest do uszczelnia-
nia powierzchni wokół elementów wy-
prowadzonych ponad dach, a więc m.in.
świetlików, okien dachowych, kominów,
masztów, które stanowią tzw. newralgicz-
ne punkty konstrukcji dachu. Prace pro-
wadzi się w następujących etapach:

1) przygotowanie podłoża – usunię-
cie zanieczyszczeń; nie ma konieczno-
ści stosowania środka gruntującego na
takich podłożach, jak: papy bitumiczne
pokryte łupkiem; beton; jastrych; metal;
drewno;

2) wytyczenie obszaru pracy za po-
mocą taśmy – należy ją przykleić w ta-
ki sposób, aby płynne tworzywo nie mo-
gło przeniknąć poza wyznaczony obszar
oraz możliwy był jej demontaż;

3) przygotowanie płynnego tworzy-
wa sztucznego – BauderLIQUITEC PU

jest gotowy do użycie bezpośrednio
z wiadra; należy wymieszać jego za-
wartość do uzyskania jednorodnej kon-
systencji i koloru; mieszanie ręczne
za pomocą drewnianego mieszadła lub
mechaniczne;

4) naniesienie pierwszej warstwy –
płynne tworzywo należy nakładać na su-
che podłoże w sposób obfity i równo-
mierny (ok. 2/3 deklarowanej ilości zu-
życia) za pomocą pędzla lub wałka; duża
wilgotność podłoża może zmniejszyć
przyczepność hydroizolacji; należy apli-
kować w temperaturze powyżej + 5°C;

5) ułożenie włókniny – układa się ją
na wilgotnej warstwie, tak aby nie dopu-
ścić do powstania pęcherzy powietrz-
nych lub fałd oraz by właściwie została
nasączona płynnym tworzywem; wy-
miary włókniny powinny być o ok. 5 mm
większe od wymaganych w celu przy-
klejenia taśmy klejącej; w przypadku gdy
włóknina będzie zachodziła na taśmę kle-
jącą, istnieje niebezpieczeństwo niepra-
widłowego jej połączenia z podłożem;
wykroje włókniny powinny zachodzić
przynajmniej 10 cm na obcy materiał
i 5 cm na przylegające do siebie pasy;

6) naniesienie drugiej warstwy –
analogicznie jak pierwszą (pozostałą 1/3
deklarowanej ilości zużycia);

7) usunięcie taśmy.

Korzyści ze stosowania
■ System jest łatwy w stosowaniu,

gdyż nie ma konieczności mieszania
komponentów.

■ Elastyczna powłoka uszczelniająca
zbrojona włókniną poliestrową dosko-
nale współpracuje z innymi materiałami
w konstrukcji dachu.

■ Płynne tworzywo łączy się z podło-
żem na całej powierzchni, tworząc bez-
szwową powłokę i dlatego w przypadku
punktowego uszkodzenia nie ma możli-
wości podciekania wody.

■ Powłoka jest odporna na temperatu-
rę, promieniowanie UV oraz inne czyn-
niki atmosferyczne.

■ Tworzywo nie zawiera substancji
niebezpiecznych, rozpuszczalników i nie
wydziela szkodliwych związków.

■ Niezużyte płynne tworzywo można
powtórnie wykorzystać w ciągu kilku
miesięcy.

■ Tworzywo można aplikować bez-
pośrednio z pojemnika i na niezagrunto-
wane podłoże, co daje oszczędności ma-
teriałowe i skraca czas nakładania.

■ W związku z tym, że płynne tworzy-
wo powoli twardnieje pod wpływem po-
wietrza, można je swobodnie i bez pośpie-
chu aplikować.

■ Nie wymaga obróbek blacharskich.
■ Wykazuje dużą odporność na alkalia.
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BauderLIQUITEC PU Detail

Zużycie ok. 3,1 kg/m²

Temperatura
montażu

temperatura podłoża: +5 do + 55°C
(jednak przynajmniej 3K powyżej
temperatury punktu rosy); wilgot-
ność powietrza 30 – 90%

Odporność na
opady deszczu po ok. 30 min

Możliwość
chodzenia po ok. 4 – 8 godz.

Dopuszczenie Europejska Aprobata Techniczna
ETAG 005

Odporność na
działanie ognia

przebadana zgodnie z normą
DIN V EN V 1187

A
rt

yk
uł

sp
on

so
ro

w
an

y

CharakterystykaBauderLIQUITECPUDetail


