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Büsscher Baruplan GG E 30 PS i Baruplan GG E 40 PS
z innowacyjnym RELAX-PROTECT-SYSTEM ™
Czym jest RELAX-PROTECT-SYSTEM ™ ?
System ten ∏àczy naprzemienne strefy samoprzylepne na
zimno i strefy odpr´˝ania (RELAX) z dodatkowymi
pasami do zgrzewania p∏omieniowego (PROTECT).
Zapewnia tym samym zgodnoÊç z ÖNORM B 3691 w zakresie
pasów klejàcych. Zastosowanie naprzemiennych pasów
klejàcych i odpr´˝ajàcych daje korzyÊç w postaci równomiernego napr´˝enia warstwy podk∏adu na pokrywanych
powierzchniach. Pozwala to na unikni´cie przenoszenia
zmian d∏ugoÊci podk∏adu na uszczelnienie dachu.

A ZGRZEWANIE P¸OMIENIOWE

B KLEJENIE NA ZIMNO

Cz´Êciowo zgrzewalny zak∏ad wzd∏u˝ny

Samoprzylepny zak∏ad wzd∏u˝ny

Ochrona przed p∏omieniem zak∏adu wzd∏u˝nego

Samoprzylepny zak∏ad wzd∏u˝ny klejony na zimno

Zgrzewanie wzmacniajàce zak∏adu wzd∏u˝nego

Dociskanie rolkà

Uk∏adanie
Papy mogà byç uk∏adane zarówno na zimno z wykorzystaniem pasów samoprzylepnych, jak równie˝
z zastosowaniem zgrzewania p∏omieniowego.
Dzi´ki po∏àczeniu obu tych metod przy klejeniu d∏u˝szych
pasów podk∏adu mo˝na uniknàç termicznych uszkodzeƒ
warstwy izolacyjnej (przy np. nieodpowiedniej temperaturze
pracy).
Funkcja naprzemiennego sklejania zgodna z ÖNORM
Brak przenoszenia napr´˝eƒ na warstw´ izolacji
pokrycia dachowego
Podwójna wytrzyma∏oÊç po∏àczeƒ dzi´ki klejeniu
i zgrzewaniu

RELAX

Optymalne klejenie na zimno i zgrzewanie

NAPRZEMIENNE STREFY
SAMOPRZYLEPNE
I ODPR¢˚ANIA

Podwójne zabezpieczenie
Zak∏ady wzd∏u˝ne sà tak zaprojektowane, ˝e w zale˝noÊci od
po∏o˝enia podk∏adu mo˝liwe jest wy∏àcznie klejenie na zimno
lub w innych przypadkach klejenie plus dodatkowe zgrzewanie
wzmacniajàce.

PROTECT

Izolacja termiczna

ZGRZEWANIE P¸OMIENIOWE
A Obszar zgrzewania

KLEJENIE NA ZIMNO

Ochrona przed p∏omieniem

Izolacja termiczna

B Zimny obszar klejenia

Izolacja termiczna

Zimny obszar klejenia Zimny obszar klejenia
aktywowany termicznie

ANY
OPATENTOW

Baruplan GG E 30 PS / GG E 40 PS (zgodny z ÖNORM B 3660)
Samoprzylepna papa z elastomerów bitumicznych na ∏àczàcej osnowie z tkaniny szklanej wyposa˝ona
w innowacyjny RELAX-PROTECT-SYSTEM ™ Bezpieczna dla pokrywanych powierzchni.
Górna powierzchnia:
Dolna powierzchnia:
Zastosowanie:
Uk∏adanie:

Drobna posypka z obustronnym 8 cm pasem klejàcym (folia kaszerowana)
Samoprzylepna (folia zdzierana) ze zintegrowanymi pasami odpr´˝ajàcymi i 6 cm polem do zgrzewania
Warstwa podk∏adowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych
Na zimno z aktywacjà termicznà lub bez aktywacji, w temperaturach min. + 10 °C

RELAX
PROTECT
SYSTEM

Büsscher & Hoffmann GmbH · Systemy izolacji wodochronnych
A-4470 ENNS (Zentrale) · Fabrikstraße 2 · Telefon +43 7223 823 23-0 · Fax +43 7223 823 23-42 · E-Mail: ofﬁce@bueho.at

www.bueho.com

TM

