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Membranele bituminoase moderne şi de calitate ridicată 
permit astăzi soluţii  pentru probleme complicate ale 
hidroizolaţiilor  şi oferă un potenţial ridicat de siguranţă.  De 
asemenea şi pe acoperiş există o verigă slabă al lanţului: 
detaliile!  Calitatea realizării unui detaliu depinde, alături 
de planificarea conform normelor, în mod evident  şi de 
deprinderile manuale ale aplicatorului. Însuşi detaliile sim-
ple standard, cum ar fi colţurile interioare şi exterioare  îi 
necesită aplicatorului talent,  atenţie şi experienţă în reali-
zarea secţiunilor pentru membranele de conexiune.

Cu această broşură pentru montaj dorim să sprijinim rea-
lizarea corectă a principalelor detalii. Aici găsiţi sfaturi şi 
sugestii, indicaţii importante, pe care le puţeţi folositi în 
activitatea de muncă zilnică.  În special, luaţi în conside-
rare toate indicaţiile referitoare la prelucrarea membranelor 
BauderTEC şi BauderTHERM.

Pentru alte întrebări sau alte informaţii: Tel. 0264 – 20 66 38
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BauderTEC DUO oferă două posibilităţi de aplicare într-

un singur sistem:

n  lipirea la rece în zona de cusătură şi în câmp 
n  lipirea la rece în câmp, sudarea cusăturilor longitudinale  
 şi transversale

Se  aplică în funcţie de decizie:

La rece: Aplicare cu cusătura autoadezivă la rece

Închiderea cusăturii la rece este posibilă pe vreme uscată 
întotdeauna atunci când, 
n temperatura exterioară este pe +10 °C şi 
n aplicarea rezultă pas cu pas
n nu este necesar o izolaţie de urgenţă

La cald: Aplicare cu sudarea cusăturii

Închiderea cusăturii la cald este întotdeauna necesară, când 
n �temperatura exterioară este sub 10° C,
n se realizează o închidere de urgenţă sau 
n �aplicarea pas cu pas nu este posibilă.

 



Principiul DUO

Principiul şi avantajele sale
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Banda cu margine  albastră  autoadeziv la rece

La temperaturi exterioare de 
peste +10°C şi cu aplicare 
pas cu pas cusătura albastră 
se poate lipi  în mod obişnuit 
la rece: detaşati folia de 
protecţie inferioară, după 
care închideţi suprapunerile 
aplicând forţa de presare 
ridicată cu rola de presare. 
Aplicarea  începe, în acest 
caz cu banda albastră la 
marginea acoperişului. 



Banda cu margine roşie  termosudabil

Dacă vremea nu permite o 
lipire la rece a cusăturii sau nu 
este posibilă o aplicare pas 
cu pas, atunci se va suda 
cusătura longitudinală  
marcată cu roşu. În acest caz, 
primul rând de membrane se 
aplică cu banda cu margine 
roşie la marginea acoperişului. 
La schimbarea între lipirea la 
rece cu lipirea la cald ( d.ex. 

drept scop lipirea de urgenţă) rezultă o aplicare următoare în 
direcţia inversă.  La fel ca în cazul barierei de vapori, în zona de 
cusătură transversală, ca să obţinem o îmbinare sigură,  se 
recomandă la substructurile fără suprafaţă plană ( d.ex. tablă 
trapezoidală) montajul  unei tălpi ( foaie de tablă, sau altceva).
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Bauder TEC DUO – Indicaţii generale

Membrane autoadezive la rece

1 În perioadele reci ale anului  rolele vor fi transportate 
înainte pe prelucrare direct într-un depozit intermediar 
protejat de frig. Membranele autoadezive la rece se vor 
proteja de încălzirea puternică. Folia detaşabilă de pe 
partea inferioară nu trebuie expusă la radiaţia solară. 
Timpul maxim de depozitare este de 9 luni (de la data 
producerii).  A se verifica întodeauna fixarea cu stratul 
suport (siguranţa la sucţiunea vântului). 

2 Membrana autoadezivă la rece se va derula complet şi se 
va alinia. Lăţimea suprapunerii reprezintă minim 80 mm, 
iar la suprafeţele de închidere cu ardezie, suprapunerea la 
capăt să fie minim 100 mm.  

3 Membrana se rulează înapoi până la jumătate, pentru 
aceasta folosiţi un suport cu rolă de greutate mare.  Cu o 
lamă ascuţită tăiaţi folia detaşabilă inferioară. Aceasta se 
înlătură începând de la mijloc spre faţă respectiv în sus, 
în direcţia de montaj. 

4 Folia de pe verso este siliconizată.  Prin urmare,  faţa pe 
verso nu intră în combinaţie cu masa autoadezivă la rece. 
(legătură insolubilă). 

5 La joncţiuni colţurile membranei acoperite sunt tăiate sub 
unghi de 450 cu o lamă ascuţită. 
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6 Variante de execuţie:
 numai lipire la rece, marcajul albastru vizibil:

	 •	 temperatura	membranelor,	exterioară	şi	a	stratului	
   suport trebuie să fie peste +10 °C. 
	 •	 cusătura	longitudinală,		joncţiunile	la	capăt	şi	T	se	vor	
   închide cu ajutorul rolei de presare sub forţă de 
   apăsare ridicată.
	 •	 pentru	a	garanta	etanşietatea	se	va	monta	membrana	
   strat de închidere pas cu pas, în aceeaşi zi.
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7 Variante de execuţie:
 lipire la cald, marcajul roşu vizibil, cu închidere de 

urgenţă temporară:

	 •	 temperatura	membranelor,	exterioară	şi	a	stratului	
   suport  trebuie să fie peste +5 °C.
	 •	 toate	suprapunerile	precum	joncţiunile	la	capăt,	
   cusăturile longitudinale sau detalii sunt sudate cu un 
   arzător mic sau cu un aparat de aer fierbinte 
   (puterea > 3000W).
	 •	 folia	detaşabilă	inferioară	se	va	tăia	la	ca.	10	cm	de	
   marginea membranei (joncţiunea la capăt) cu o lamă 
   ascuţită şi nu se va detaşa folia.

Bauder TEC DUO – Indicaţii generale

Membrane autoadezive la rece
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8 La realizarea detaliilor, precum  a zonelor de închidere şi 
conexiune, membranele autoadezive la rece nu trebuie 
supraalungite , pentru a evita revenirile materialului în 
combinaţie cu golurile. În principiu, se recomandă  acti-
varea membranelor cu ajutorul arzătorului sau a aparatu-
lui cu aer fierbinte.

9 La Bauder TEC KSO SN şi TEC KSO sunt realizate 
joncţiunile la capăt şi toate secţiunile de membrană pen-
tru detalii întotdeauna cu un arzător mic sau cu un aparat 
cu aer fierbinte  (puterea > 3000 W).  Un cordon de bitum 
topit trebuie să iasă vizibil. La Bauder TEC KSO SN  se 
sudează şi cusăturile longitudinale. 

10 Aplicarea membranelor  BauderTEC KSD / TEC KSD 
DUO / TEC DBR pe tablă trapezoidală  are loc în direcţia 
de montaj paralel cu talpa tablei, cusăturile longitudinale 
sunt dispuse pe talpa tablei.  La joncţiunile la capăt  sunt 
dispuse benzi de tablă potrivite ( > 15 cm lăţime) , când 
bariera de vapori trebuie montată temporar pentru închi-
dere de urgenţă. 



BauderTHERM – Indicaţii generale

Membrane cu sudare rapidă

1 Membranele BauderTHERM nu trebuie depozitate şi  
 montate  sub +5 °C , respectiv BauderTHERM DS 1  
 DUO sub +10 °C! Protejaţi de radiaţia solară şi
 încălzirea puternică. Nu expuneţi folia de pe partea 
 inferioară la iradiaţia soarelui. În perioadele reci ale anu
 lui înainte de prelucrare transportaţi direct rolele într-un 
 depozit protejat de frig de pe şantier.

2 La toate membranele utilizaţi suportul cu rolă de greutate 
 mare.

3 Detaliile şi închiderile se vor suda cu un cordon vizibil 
 de bitum  topit.  În funcţie de direcţia de aplicare este 
 de luat în considerare în special o sudare pe toată 
 suprafaţa. Recomandare  pentru realizarea detaliilor şi a  
 închiderilor:
	 •	 aplicaţi	membranele	BauderTHERM	transversal	pe	
  închidere
	 •	 utilizaţi	de	la	membrane	sudabile	pe	toată	suprafaţa	
  la cele termosudabile (d. ex. BauderTHERM DS 1 
  DUO în loc de BauderTHERM DS 2 sau Bauder K 5 E 
  în loc de BauderTHERM UL 50 sau Baukubit K 5 K în 
  loc de BauderTHERM SL 500.

4 Folia de pe verso este siliconizată.  Prin urmare,  faţa 
 pe verso nu intră în combinaţie cu masa autoadezivă la 
 rece. (legătură insolubilă).

16



5 Cusăturile longitudinale, joncţiunile la capăt şi T se vor 
 închide cu ajutorul arzătorului şi a rolei de presare sub 
 forţă de apăsare ridicată.  Cu aceasta benzile THERM a 
 membranei acoperite se vor topi  şi membrana montată 
 dedesubt  se va încălzi bine.

6 La joncţiuni, colţurile membranei ce va fi acoperita se 
 vor tăia sub un unghi de 45° cu o lamă ascuţită.
 
7 La subconstrucţiile cu tablă trapezoidală se montează  
 o tablă la sudarea transversală (joncţiunea la capăt). 

8 Rezultă o aplicare cu BauderTHERM DS 1 DUO pe 
 vreme rece, se va detaşa folia de protecţie în direcţia de 
 aplicare. 

9 Montajul fără flacără, respectiv cu aer cald trebuie să fie 
 pas cu pas.

10 Pentru montajul BauderTHERM DS 1 DUO vezi şi 
 instrucţiunile de montaj pentru BauderTEC – Indicaţii 
 generale (pagina 10). 
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Unelte pentru montaj
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1  Aparat cu aer fierbinte cu putere minimă de 3000 W
2  Rolă de presare
3  Rolă de presare de mână
4  Metru
5  Cuţit de tăiat
6  Cuţit de tăiat special 
7  Ţeavă metalică 
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Pentru o prelucrare profesională a membranelor Bauder nu 
sunt necesare prea multe unelte pentru montaj. Alături de 
uneltele folosite de către montatorii de acoperişuri, pentru 
prelucrarea membranelor termosudabile se vor folosi role 
de presare, cutter, aparat cu aer fierbinte sau un arzător 
mic pentru prelucrare membranelor autoadezive la rece. 
Aparatul cu aer fierbinte (foehnul) trebuie să aibe o putere 
mai mare de 3000 W şi lăţimea diuzei de ca. 70 până la 90 
mm. 



Realizare detaliu colţ interior

Bariera de vapori 
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1 Bariera de vapori 
BauderTHERM DS 1 
DUO montată în câmp,  
pozată vertical de la atic  
până la partea 
superioară a penei de 
fixare termoizolante.

2 Tăiaţi bariera de vapori 
bituminoasă, în aşa fel 
ca pentru fiecare latură 
să îi corespundă o 
suprapunere de minim 

 8 cm.

3 Îndoiţi bucata de materi-
al, tăiaţi folia de pe par-
tea inferioară şi 
detaşaţi-o parţial.

4 Pliaţi bucata de material 
şi lipiţi-o în colţ.

5 Lipiţi bucata de material 
respectiv sudaţi utilizând 
şi rola de presare.

6 Montaţi termoizolaţia, 
lipiţi pana de fixare de 
benzile THERM.
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Realizare detaliu colţ interior

Primul strat de hidroizolaţie (1)
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1 Tăiaţi o formă de colţ 
pentru partea inferioară 
din BauderTEC KSA 
DUO.

2 Tăiaţi folia de silicon, 
detasaţi partea 
triunghiulară, îndoiţi 
membrana şi lipiţi.

3 Detaşaţi folia de silicon 
parţial, lipiţi membrana 
în colţ cu ajutorul rolei 
de presare respectiv 
sudaţi membrana.

4 Tăiaţi forma de material 
pentru partea superioară 
necesară pentru acoperi-
rea aticului şi lipiţi, 
respectiv sudaţi.



Realizare detaliu colţ interior

Primul strat de hidroizolaţie (2)
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5 Tăiaţi forme de material 
pentru colţ din 
BauderTEC KSA DUO.

6 Lipiţi membranele cu aju-
torul rolei de presare 
respectiv sudaţi, detaşati 
folia de silicon pas cu 
pas, împingeţi  mem-
brana în colţ.
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Realizare detaliu colţ interior

Membrană strat de închidere (1)
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1 Decupaţi formă de mate-
rial pentru colţ  din 
membrană strat de închi-
dere sau din membrană 
pentru primul strat de 
hidroizolaţie. 

2 Sudaţi membrana în 
 colţ cu ajutorul rolei 
 de presare.



Realizare detaliu colţ interior

Membrană strat de închidere (2)
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1 Decupaţi formă de mate-
rial pentru colţ din 
membrană strat de închi-
dere.

2 Sudaţi membranele, 
împingeţi membranele 
până în colţ.

29



Realizare detaliu colţ exterior

Barieră de vapori
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1 Montaţi bariera de vapori 
BauderTHERM DS 1 
DUO  în câmp,  pozaţi 
vertical de la atic până la 
partea superioară a penei 
de fixare termoizolante. 

2 Decupaţi o formă pătrată 
pentru partea inferioară a 
barierei de vapori şi apoi 
tăiaţi un semicerc. Tăiaţi 
folia de silicon şi detaşaţi 
parţial, lipiţi partea inferi-
oară cu ajutorul rolei de 
presare, respectiv sudaţi.

3 Decupaţi partea superi-
oară şi tăiaţi o singură 
dată. Tăiaţi folia de sili-
con şi detaşaţi parţial, 
lipiţi partea superioară cu 
ajutorul rolei de presare, 
respectiv sudaţi. 

4 Montaţi termoizolaţia,  
lipiţi pana de fixare în 
benzile BauderTHERM.
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Realizare detaliu colţ exterior

Primul strat de hidroizolaţie (1) 
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1 Decupaţi formă de mate-
rial pentru colţ  pentru 
partea inferioară din 
BauderTEC KSA DUO.

2 Tăiaţi folia de silicon.

3 Detaşati parţial folia de 
silicon, lipiţi membrana la 
colţ cu ajutorul rolei de 
presare respectiv sudaţi.

4 Decupaţi formă de mate-
rial intermediar şi lipiţi, 
respectiv sudaţi.



Realizare detaliu colţ exterior

Primul strat de hidroizolaţie (2) 
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5 Decupaţi formă de mate-
rial pentru colţ pentru 
partea superioară din 
BauderTEC KSA DUO.

6 Îndoiţi secţiunea, tăiaţi 
folia de silicon.

7 Detaşaţi folia de silicon  a 
părţii triunghiulare şi lipiţi 
precum colţuri exterioare.

8 Lipiţi membrana la colţ 
cu ajutorul rolei de presa-
re, respectiv sudaţi.

35



Realizare detaliu colţ exterior

Primul strat de hidroizolaţie (3) 
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9 Decupaţi forme de colţ 
din BauderKSA DUO.

10 Lipiţi membranele cu aju-
torul rolei de presare 
respectiv sudaţi, detaşaţi 
folia de silicon pas cu 
pas.
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Realizare detaliu colţ exterior

Membrană strat de închidere (1) 
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1 Decupaţi forme de colţ 
 (parte inferioară, - 

intermediară, - 
superioară) din 
membrană strat de închi-
dere sau din membrană 
primul strat de 
hidroizolaţie.

2 Sudaţi membranele la 
colţ cu ajutorul rolei de 
presare.



Realizare detaliu colţ exterior

Membrană strat de închidere (2)
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3 Decupaţi forme de colţ 
din membrană strat de 
închidere.

4 Sudaţi membranele, 
împingeţi membranele 
spre colţ.
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Realizare detalii şi colţuri 

cu BauderTEC DAB
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Hidroizolarea detaliilor critice ale acoperişului terasă 
este adeseori grea şi necesită timp. Realizarea detaliilor 
funcţionează sigur, rapid şi avantajos cu autoadezivele 
BauderTEC DAB.

Acest sistem practic de accesorii face posibilă reali-
zarea sigură de colţuri interioare, colţuri exterioare şi a 
străpungerilor  mai simplu decât înainte. O vizibilă scutire 
de muncă, care în plus se aşteaptă să fie şi mai rapidă.

BauderTEC DAB este o membrană superelastică cu bitum 
elastomer care se pretează uşor şi rapid pe diferite tipuri 
de straturi suport: realizarea colţurilor, străpungerilor rotun-
de, iluminatoarelor, compartimentelor  şi altor locuri critice 
şi se poate prin aceasta realiza hidroizolarea simplu, sigur 
şi profesionist.

n Colţurile şi străpungerile hidroizolate sigur

n Elastic pănă la 100%



Realizare detaliu

Străpungere cu BauderTEC DAB
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1 Decupaţi BauderTEC DAB, şi 
tăiaţi un cerc în centru.

2 Întindeţi secţiunea, trageţi pe tub 
şi lipiţi cu ajutorul de presare.

3 Decupaţi partea superioară a 
hidroizolaţiei tubului şi înfăşuraţi 
tubul.

4 Întindeţi partea superioară, încât 
să obţineţi suficientă suprapunere. 
Folosiţi rola de presare.

5 Răsfrângeţi deasupra tubului 
membrana strat de închidere.

6 Sudaţi pe tub membrana strat de 
închidere.



Realizare detaliu

Primul de strat de hidroizolaţie cu 

BauderTEC DAB
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1 Montaţi în câmp ca prim 
strat de hidroizolaţie 
BauderKSA DUO, şi 
pozaţi pe atic.

2 Decupaţi BauderTEC 
DAB , tăiaţi folia 
inferioară şi detaşaţi 
parţial, lipiţi BauderTEC 
DAB  precum un element 
de colţ exterior cu aju-
torul rolei de presare, 
respectiv sudaţi.

3 Decupaţi forme de colţ 
din BauderTEC KSA 
DUO lipiţi cu ajutorul de 
presare respectiv sudaţi, 
detaşaţi folia de silicon 
pas cu pas.

4 Montaţi membrana strat 
de închidere  în acelaşi 
mod.
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Realizare detaliu

cu şablonul de colţ Bauder

Sablonul de colţ Bauder simplifică tăierea la dimensiuni 
corecte şi sigure a membranelor de hidroizolaţie pentru reali-
zarea detaliilor pentru colţ. Cu acest ajutor se pot transfera 
uşor dimensiunile aticului  pe membrana  inclusiv şi unghiul 
drept. Astfel, se poate realiza printr-un mod simplu rosturi de 
etanşare ale suprapunerilor membranelor în zona de colţ.
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Realizare colţ interior:  plasaţi 
şablonul şi tăiaţi  până la mar-
cajul pentru dimensiunea 
penei de fixare.

Tăiaţi înălţimea de la partea 
superioară a penei de fixare 
până la partea superioară  a 
aticului.

Secţiune înclinată pentru 
partea superioară a aticului.

Secţiuni pentru colţuri 
interioare.

1 2

3 4
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Notiţe
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Toate specificaţiile din acest prospect corespund
standardului tehnic actual. Ne rezervăm dreptul
de a efectua modificări. Informaţi-vă, dacă este
cazul, cu privire la standardul tehnic valabil în
momentul efectuării comenzii.
7001/0210_0610 RO

S.C. Bauder SRL
Cluj Napoca
P-ta. 1 Mai nr. 4-5
400 141 Cluj
Telefon 0040264-206638
Telefax 0040264-206639
info@bauder.ro

www.bauder.ro


