Tető- és vízszigetelő rendszerek

Hidegen ragasztható öntapadó lemezek
Baruplan GG E 30 PS / Baruplan GG E 40 PS

!

A legjobb
megoldás!

A biztos Büsscher ragasztóerő!

www.bueho.hu

Mostantól a Baruplan GG E 30 PS és a Baruplan GG E 40 PS
az innovatív RELAX-PROTECT-SYSTEM-el van ellátva.
M

A lemez feszültségmentesítő és hidegen ragasztható öntapadó
zónákkal rendelkezik, valamint melegíthető/hegeszthető
szegéllyel. A pontszerű, illetve a sávos ragasztás által
támasztott követelmények tökéletesen figyelembe vételével.
Az aljzathoz történő részleges ragasztás előnye, hogy az így
összekötött rétegek a termikus feszültségeket ideálisan ki
tudják egyenlíteni. A hőszigetelés hosszváltozásai így nem
kerülnek közvetlenül átvitelre a tetőszigetelésre.
A tekercset vagy tisztán öntapadós hidegragasztással, vagy
kiegészítő lángmelegítéssel lehet beépíteni. A tekercsek
hossztoldási kiegészítő melegítésének/hegesztésének
alkalmazásakor (pl. ha nem érjük el a feldolgozási
hőmérsékletet) az öntapadó zónák elrendezése
megakadályozza a hőszigetelő rétegek termikus sérülését.

• Részleges ragasztás
• Azonnali vízzárósági funkció, még a később
• történő átmelegítés esetén is!
• A hőszigetelő rétegből nem vivődik át
• feszültség a tetőhéjazatra.
• A ragasztás és átmelegítés következtében
• kétszeres biztonságúak a varratok.
• Optimális hidegragasztás és hegeszthetőség
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RAGASZTÁS + MELEGÍTÉS

HIDEG RAGASZTÁS

Hegesztési szegély lángvédelemmel

Hideg öntapadó ragasztási szegély

Lángvédelem (hideg öntapadó
ragasztás)

Hideg öntapadó ragasztási varrat

Biztonsági varrat (termikusan
aktiválva)

Varratgörgővel lenyomni

RAGASZTÁS + MELEGÍTÉS

Kétszeres biztonság:

A Hegesztési szegély

HIDEG RAGASZTÁS

Láng elleni védelem
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A hátoldali ragasztócsíkok úgy vannak elhelyezve,
hogy lehetőség van a kizárólagos ragasztásra,
vagy a ragasztást követő átmelegítésre is anélkül,
hogy a hőszigetelés megsérülne. Zseniális!

Hőszigetelés

A hidegen ragasztható
öntapadós csíkot termikusan
lehet aktiválni

Hőszigetelés

Hideg öntapadó
ragasztási szegély

Baruplan GG E 30 PS / GG E 40 PS
Rugalmas, hidegen ragasztható öntapadó bitumenes lemez kombinált üvegszövet hordozóval, az innovatív
RELAX-PROTECT-SYSTEM-el. Lépésbiztos felület.
Felső oldal:

Finomszórás mindkét oldalon, 8 cm-es ragasztási szegéllyel (kasírozott fólia)
M

Alsó oldal:

Hideg öntapadó
ragasztási szegély

Öntapadó (lehúzható védőfólia) integrált feszültségmentesítő csíkokkal és 6 cm-es melegítési/hegesztési szegéllyel

A RELAX
PROTECT
SYSTEM

TM

szabadalom l
bejelentésse
védve!
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Alkalmazás: Többrétegű tetőszigetelés alsó rétege
M

Feldolgozás: Hideg ragasztás termikus aktiválással, illetve anélkül.
Feldolgozási hőmérséklet: min. +10°C (hideg öntapadós ragasztás)
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