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BauderTEC / BauderTEC DUO

Informacje ogólne
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1 W sezonie zimowym bezpośrednio 
przed montażem w miejscu przez-
naczenia należy składować rolki 
w ciepłym pomieszczeniu. Papy sa-
moprzylepne należy ponadto chronić 
przed nadmiernym nagrzaniem. 
Spodnia folia powinna być zabezpie-
czona przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych. Maksymalny 
okres składowania materiału wynosi 
9 miesięcy od daty produkcji. Należy 
zawsze przeprowadzać próbę 
przyczepności papy do podłoża 
(w celu zapewnienia zabezpieczenia 
przed działaniem sił ssących wiatru).

2 Papę samoprzylepną należy 
całkowicie rozwinąć i wyrównać. 
Szerokość zakładu wynosi min. 80 
mm.

3 Papę należy ponownie zwinąć 
do połowy długości arkusza 
wykorzystując do tego celu ciężki 
wałek. W następnej kolejności przeciąć 
w poprzek spodnią folię ostrym 
narzędziem. Rozpoczynając od środka 
wstęgi należy rozwijać papę odrywając 
folię i ciągnąc ją w górę lub do przodu.

4 Spodnia folia jest z jednej strony
pokryta cienką warstwą silikonu. 
Powierzchnia ta nie powinna mieć 
styczności z masą samoprzylepną, 
gdyż osłabia to właściwości klejące 
bitumu.

5 Na złączach czołowych narożniki 
wstęg należy ściąć pod kątem 45° 
trzymając ukośnie ostrze noża.

6 Wariant montażu: klejenie wyłącznie 
na zimno, widoczny niebieski nadruk 
na powierzchni papy:

i podłoża musi wynosić przynajmniej 
+10°C.

dociskając mocno wałkiem.

szczelności należy zamontować papę 
nawierzchniową bezzwłocznie w jed-
nym cyklu roboczym tego samego 
dnia.

BauderTEC DUO montaż na gorąco:

7 Wariant montażu: zgrzewanie 
zakładów palnikiem, widoczny czerwo-
ny nadruk na powierzchni papy, może 
stanowić krótkotrwałą hydroizolację 
tymczasową:

i podłoża musi wynosić przynajmniej 
+5°C.

zakłady czołowe, wzdłużne lub przy 
detalach należy zgrzewać małym palni-
kiem lub strumieniem gorącego powie-
trza (stosując zgrzewarkę o mocy 
>3000W) Powinna być zauważalna 
wypływka bitumu spod zakładu.

spodnią folię ściąganą ok. 10 cm przed 
końcem arkusza (złącze czołowe) lecz 
nie ściągać.

należy montować w jednym cyklu 
roboczym

8 Przy kształtowaniu detali oraz 
w obszarach przyłączeń do powierz-
chni pionowych należy unikać naprę-
żeń papy, gdyż może się ona później 
kurczyć. Generalnie zalecane jest 
aktywowanie papy palnikiem lub 
zgrzewarką. 
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wszystkie kawałki do detali należy 
montować posługując się małym 
palnikiem lub zgrzewarką (o mocy 
>3000W). Powinna być zawsze 
zauważalna wypływka bitumu spod 

SN należy również zgrzewać zakłady 
wzdłużne.

10

trapezowej powinien odbywać się
równolegle wzdłuż profili blachy tak,
żeby zakłady wzdłużne znajdowały 
się na grzbietach profili. Jeżeli papa 
paroizolacyjna stanowić ma w krótkim 
okresie tymczasową hydroizolację na 
złączach czołowych należy podłożyć 
arkusze blachy o szerokości min. 15 
cm.

Wymagany sprzęt:
1  zgrzewarka ręczna o mocy min. 
3000W
2  wałki dociskowe
3  małe wałki dociskowe
4  miara budowlana
5  nożyk do cięcia
6  specjalny nożyk
7  ciężki wałek do nawijania papy
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BauderTEC DUO papa paroizolacyjna do klejenia

BauderTEC KSD DUO

Czerwony zakład: zgrzewanie na 

gorąco

na gorąco wtedy, gdy:

 
montaż na zimno (temperatura otocze-
nia wynosi poniżej +10 °C)

 Papa ma spełnić krótkoterminowo 
funkcję tymczasowej hydroizolacji,

 Nie jest możliwe ukończenie robót 
w jednym cyklu roboczym.

Montaż

Krawędź niebieska zakrywana jest 

krawędzią czerwoną

 Montaż pierwszej wstęgi rozpoczyna 
się w taki sposób, że brzeg czerwony 
znajduje się po stronie krawędzi dachu.

 Przy montażu drugiej i kolejnych 
wstęg krawędź czerwona zachodzi 
zawsze na krawędź niebieską.

 Spodnią folię ochronną należy 
odrywać pociągając ją do przodu lub 
do góry.

Zakład niebieski: łączenie zakładów 

poprzez klejenie na zimno

na zimno 
gdy:

 
niż +10 °C, oraz gdy:

 montaż obu warstw hydroizolacji 
odbywa się w jednym cyklu roboczym.

Montaż

Krawędź czerwona zakrywana jest 

krawędzią niebieską

 Montaż pierwszej wstęgi rozpoczyna 
się w taki sposób, że brzeg niebieski 
znajduje się po stronie krawędzi dachu.

 Przy montażu drugiej i kolejnych 
wstęg krawędź niebieska zachodzi 
zawsze na krawędź czerwoną.

 Spodnią folię ochronną należy 
odrywać pociągając ją do przodu lub 
do góry.

 Narożniki papy leżącej pod spodem 
należy ściąć pod kątem 45°.

 

domknąć używając palnika.

 Narożniki papy leżącej pod spodem 
należy ściąć pod kątem 45°.

 Należy ściągnąć spodnią folię 
ochronną i bardzo mocno docisnąć 
wałkiem zakłady, przyłącza i kapilary 

wtedy,

w
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BauderTEC DUO paroizolacja ze zintegrowaną 

warstwą rozdzielczą, do mocowania mechanicznego

BauderTEC KSD DUO

Czerwona krawędź: łączenie 

zakładów na gorąco

na gorąco 
wtedy, gdy:

 -
jenie na zimno (poniżej +10 °C)

 Papa ma spełnić funkcję tymczaso-
wej hydroizolacji.

 Nie jest możliwe ukończenie prac 
dekarskich w jednym cyklu roboczym.

Montaż

Krawędź czerwona zakrywa zawsze 

krawędź niebieską

 Pierwszą wstęgę należy ułożyć czer-

wonym brzegiem w kierunku krawędzi 
dachu.

 Mocowanie mechaniczne umieszcza 
się pod zakładem tak, żeby odlegość 
pomiędzy brzegiem papy a talerzykiem
łącznika wynosiła ok. 1 cm. Ilość wy-
maganych łączników określona jest 

Niebieska krawędź: łączenie 

zakładów poprzez klejenie na zimno

na zimno wtedy, 
gdy:

 
niż +10 °C, oraz gdy:

 Montaż obu warstw hydroizolacji 
(podkładowej i nawierzchniowej) odby-
wa się w jednym cyklu roboczym (jed-
nego dnia)

Montaż

Krawędź niebieska zakrywa zawsze 

krawędź czerwoną

 Pierwszą wstęgę należy ułożyć nie-

bieskim brzegiem w kierunku krawędzi 
dachu.

 Mocowanie mechaniczne umieszcza 
się w obszarze niebieskiej krawędzi 
tak, żeby odległość pomiędzy brze-
giem papy a talerzykiem wynosiła ok. 
1 cm. Ilość wymaganych łączników 

 Przy montażu drugiej i dalszych rolek 
krawędź czerwona przykrywa zawsze 
krawędź niebieską.

 Spodnią folię należy docinać tylko 
do perforacji.

 Spodnią perforowaną folię ochronną 
należy usunąć tylko spod czerwonej 
krawędzi.
Narożniki papy znajdującej się pod 
spodem należy ściąć pod kątem 45°.

 

domknąć używając palnika.

 Przy montażu drugiej i dalszych 
wstęg krawędź niebieska przykrywa 
zawsze krawędź czerwoną.

 Spodnią folię naciąć tylko do perfo-
racji.

 Spodnią perforowaną folię ochronną 
należy usunąć tylko spod niebieskiej 
krawędzi.

 Narożniki papy leżącej pod spodem 
należy ściąć pod kątem 45°

 Należy ściągnąć spodnią folię 
ochronną i bardzo mocno docisnąć 
wałkiem zakłady, przyłącza i kapilary 
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BauderTEC papa paroizolacyjna

BauderTEC KSD

 Montaż na powierzchni
Papę należy rozwinąć na powierzchni 
z zakładem 8 cm i wyrównać. 10 cm 
przed końcówką arkusza przy złączu 
czołowym należy naciąć spodnią folię, 
lecz bez zdejmowania jej. Następnie 
papę należy nawinąć do połowy na 
ciężki wałek i rozwinąć z powrotem.
Spodnią folię naciąć nożem i ściągnąć.

 Ściąganie spodniej folii ochronnej

(poprzez stąpanie po niej) należy ją 
rozwijać odrywając spodnią folię w 
górę lub do przodu, czyli w kierunku 
montażu.

 Ścinanie narożników
Narożniki papy znajdującej się pod 
spodem należy ściąć pod kątem 45° 
trzymając ukośnie ostrze noża.

 

połączyć dociskając mocno wałkiem.

 Montaż obu warstw musi odbywać 
się w jednym cyklu, a papa podkładowa
nie stanowi tymczasowej hydroizolacji
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BauderTEC papa paroizolacyjna

BauderTEC DBR

Czerwony zakład: zgrzewanie na 

gorąco

się na gorąco wtedy, gdy:

 
montraż na zimno (poniżej +10 °C)

 Papa ma spełniać krótkoterminowo 
funkcję tymczasowej hydroizolacji. 

jednak możliwe)
 Nie jest możliwe ukończenie robót 

w jednym cyklu roboczym.

Montaż na powierzchni 

 Montaż papy rozpoczyna się 
w najniżej położonym punkcie dachu 
(niezadrukowana krawędź arkusza). 

 Pierwszą wstęgę należy ułożyć 
w taki sposób, żeby prawa krawędź 
(czarna) przypadała na środek półki 
blachy trapezowej. 

 Spodnią folię ochronną należy 
odrywać całopowierzchniowo ciągnąc 
ją w górę lub do przodu i dociskać 
papę do blachy trapezowej poprzez 
stąpanie po niej.

 
na już przyklejoną. Przykrycie zakładu 
powinno mieć szerokość ok. 8 - 10 cm.

conajmniej do przerywanej linii papy 
znajdującej się pod spodem.

 10 cm przed końcówką arkusza 
przy złączu czołowym należy naciąć 
spodnią folię, lecz bez zdejmowania 
jej. Następnie papę należy nawinąć do 
połowy na ciężki wałek i rozwinąć 
z powrotem.

Łączenie zakładów wzdłużnych  
 Spodnią folię (montowanego 

arkusza) oraz folię ochronną pasma 
krawędziowego spodniej wstęgi należy 
naciąć nożykiem i oderwać.

 
rozgrzać lekkim płomieniem masę 
samoprzylepną górnej wstęgi.

Montaż zakładów poprzecznych 
 W pierwszej kolejności należy ściąć 

ukośnie narożniki. 

 W celu zagwarantowania 
prawidłowego sklejenia obu wstęg 
należy podłożyć pod zakładem płaską 
i sztywną podkładkę. Może nią być np. 
arkusz blachy.

 Następnie należy docisnąć 
połączenie wałkiem. 

 
zakładu poprzecznego (krótkookre-
sowa tymczasowa hydroizolacja) 
należy dodatkowo zakryć złącze 
arkuszem materiału o szerokości 

aktywując ostrożnie jej samoprzylepną 
powierzchnię palnikiem.
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BauderTEC papa paroizolacyjna

BauderTEC DBR

Klejenie zakładów wzdłużnych 

i poprzecznych „na zimno“

się na zimno wtedy, gdy:

 
ok. +10 °C, oraz gdy:

 Montaż warstw odbywa się od razu.

Montaż na powierzchni 

 Montaż papy rozpoczyna się 
w najniżej położonym punkcie dachu 
(niezadrukowana krawędź arkusza). 

 Pierwszą wstęgę należy ułożyć 
w taki sposób, żeby prawa krawędź 
(czarna) przypadała na środek półki 
blachy trapezowej. 

 Spodnią folię ochronną należy 
odrywać całopowierzchniowo ciągnąc 
ją w górę lub do przodu i dociskać 
papę do blachy trapezowej poprzez 
stąpanie po niej.

 
na już przyklejoną. Przykrycie zakładu 
powinno mieć szerokość ok. 8 - 10 cm.

conajmniej do przerywanej linii papy 
znajdującej się pod spodem. 

 10 cm przed końcówką arkusza 
przy złączu czołowym należy naciąć 
spodnią folię, lecz bez zdejmowania 
jej. Następnie papę należy nawinąć do 
połowy na ciężki wałek i rozwinąć 
z powrotem.

Łączenie zakładów wzdłużnych  
 Spodnią folię montowanego 

arkusza oraz folię ochronną pasma 
krawędziowego spodniej wstęgi należy 
naciąć nożykiem i oderwać.

Montaż zakładów poprzecznych 
 W pierwszej kolejności należy ściąć 

ukośnie narożniki.

 W celu zagwarantowania 
prawidłowego sklejenia obu wstęg 
należy podłożyć pod zakładem płaską 
i sztywną podkładkę. Może nią być np. 
arkusz blachy. 

 
wałkiem.
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BauderTEC DUO papa podkładowa

BauderTEC KSA DUO

Czerwona krawędź: łączenie 

zakładów na gorąco

mocuje się na gorąco wtedy, gdy:

 -
jenie na zimno (poniżej +10 °C)

 Papa ma spełniać funkcję tymczaso-
wej hydroizolacji

 Nie jest możliwe ukończenie prac 
dekarskich w jednym cyklu roboczym

SN należy zawsze montować w jednym 
cyklu.

Montaż

Krawędź czerwona zakrywa zawsze 

krawędź niebieską

 Pierwszą wstęgę należy ułożyć 
rozpoczynając czerwonym brzegiem 
przy krawędzi dachu.

 Przy montażu drugiej i dalszych rolek 
krawędź czerwona przykrywa zawsze 
krawędź niebieską.

Niebieska krawędź: łączenie 

zakładów poprzez klejenie na zimno

mocuje się na zimno wtedy, gdy:

 -
za +10 °C, oraz gdy:

 Montaż obu warstw odbywa się 
w jednym cyklu roboczym.

 Spodnią folię ochronną należy 
oderwać pociągając ją do przodu lub 

domknąć używając palnika.

Montaż

Krawędź niebieska zakrywa zawsze 

krawędź czerwoną

 Pierwszą wstęgę należy ułożyć nie-

bieskim brzegiem w kierunku krawędzi 
dachu.

 Przy montażu drugiej i kolejnych 
wstęg krawędź niebieska przykrywa 
zawsze krawędź czerwoną.

 Spodnią folię ochronną należy 
oderwać pociągając ją do przodu lub 

domnkąć dociskając mocno wałkiem.
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BauderTEC papa podkładowa

BauderTEC KSA

 Montaż na powierzchni
Papę należy rozwinąć na powierzchni 
z zakładem 8 cm i wyrównać. Następ-
nie papę należy nawinąć do połowy na 
ciężki wałek i rozwinąć z powrotem. 
Spodnią folię naciąć nożykiem i oder- 
wać.

 Ściąganie spodniej folii po dociska-
niu papy (np. poprzez stąpanie po niej). 
Spodnią folię należy odrywać do góry 
lub do przodu w kierunku montażu.

 Ścinanie narożników
Narożniki papy znajdującej się pod 
spodem należy ściąć pod kątem 45° 
trzymając ukośnie ostrze noża.

 

połączyć dociskając mocno wałkiem.

 Montaż obu warstw musi odbywać 
się w jednym cyklu roboczym, a papa 
podkładowa nie stanowi tymczasowej 
hydroizolacji
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BauderTEC DUO papa podkładowa i warstwa 

wyrównująca ciśnienie pary wodnej

BauderTEC ELWS DUO

Czerwona krawędź: łączenie 

zakładów na gorąco

na gorąco wtedy, gdy:

 -
jenie na zimno (poniżej +10 °C)

 Papa ma spełniać funkcję tymczaso-
wej hydroizolacji

 Nie jest możliwe ukończenie prac 
dekarskich w jednym cyklu roboczym.

należy montować zawsze w jednym 
cyklu roboczym.

Montaż

Krawędź czerwona zakrywa zawsze 

krawędź niebieską

 Montaż pierwszej wstęgi rozpoczyna 
się w taki sposób, że brzeg czerwony 
umieszcza się po stronie krawędzi 
dachu. Przy montażu drugiej i kolejnych
wstęg krawędź czerwona  zachodzi 
zawsze na krawędź niebieską.

Zakład niebieski: łączenie zakładów 

poprzez klejenie na zimno

na zimno 

gdy:

 
niż  +10 °C, oraz gdy:

 Montaż obu warstw hydroizolacji 
odbywa się w jednym cyklu roboczym.

Montaż

Krawędź czerwona zakrywana jest 

zawsze krawędzią niebieską

 Montaż pierwszej wstęgi rozpoczyna 
się w taki sposób, że brzeg czerwony 
umieszcza się po stronie krawędzi 
dachu. Przy montażu drugiej i kolejnych
wstęg krawędź niebieska zakrywa 
zawsze krawędź czerwoną

 Spodnią perforowaną folię ochronną 
pod obiema krawędziami wraz z szero-
kimi pasmami w środku wstęgi należy 
odrywać do przodu lub do góry.

 Narożniki papy leżącej pod spodem 
należy ściąć pod kątem 45°

 

domknąć poprzez nagrzanie palnikiem.

 Spodnią perforowaną folię ochronną 
pod obiema krawędziami wraz z szero-
kimi pasmami w środku wstęgi należy 
odrywać do przodu lub do góry.

 Narożniki papy leżącej pod spodem 
należy ściąć pod kątem 45°.

 

domknąć mocno dociskając wałkiem.

 wtedy,
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BauderTEC DUO warstwa podkładowa i rozdzielcza

BauderTEC ELWS DUO

Czerwona krawędź: łączenie 

zakładów na gorąco

na gorąco 
wtedy, gdy:

 -
jenie na zimno (poniżej +10 °C)

 Papa ma spełniać funkcję tymczaso-
wej hydroizolacji

 Nie jest możliwe ukończenie prac 
dekarskich w jednym cyklu roboczym.

SN należy montować zawsze w jednym 
cyklu roboczym.

Montaż

Krawędź czerwona zakrywa zawsze 

krawędź niebieską

 Montaż pierwszej wstęgi rozpoczyna 
się brzegiem czerwonym w kierunku 
krawędzi dachu. Przy montażu drugiej 
i kolejnych wstęg krawędź czerwona 
zachdzi zawsze na krawędź niebieską.

 Łączniki mechaniczne umieszcza 
się pod zakładem tak, żeby odległość 
pomiędzy brzegiem papy a tależykiem 
łącznika wynosiła ok. 1 cm.

Niebieska krawędź: łączenie 

zakładów poprzez klejenie na zimno

na zimno 
wtedy, gdy:

 
+10 °C, oraz gdy:

 Montaż obu warstw hydroizolacji 
odbywa się w jednym cyklu roboczym

Montaż

Krawędź niebieska zakrywa zawsze 

krawędź czerwoną

 Montaż pierwszej wstęgi rozpoczyna 
się brzegiem niebieskim w kierunku 
krawędzi dachu. Przy montażu dru-
giej i kolejnych wstęg krawędź nie-
bieska zachodzi zawsze na krawędź 
czerwoną.

Ilość wymaganych łączników określa 

 Spodnią folię należy naciąć tylko do 
perforacji.

 Spodnią perforowaną folię ochronną 
należy usunąć tylko spod czerwonej 
krawędzi.

 Narożniki papy znajdującej się pod 
spodem należy ściąć pod kątem 45°.

 

domnkąć używając palnika oraz wałka.

 Łączniki mechaniczne umieszcza 
się pod zakładem w taki sposób, żeby 
odległość pomiędzy brzegiem papy a 
tależykiem łącznika wynosiła ok. 1 cm.
Ilość wymaganych łączników określa 

 Spodnią folię ochronną należy 
naciąć tylko do perforacji.

 Spodnią perforowaną folię ochronną 
należy usunąć tylko spod niebieskiej 
krawędzi.

 Narożniki papy leżącej pod spodem 
należy ściąć pod kątem 45°

 

domknąć dociskając mocno wałkiem.



Wszystkie dane zawarte w niniejszym prospekcie 

sobie prawo dokonywania zmian. Prosimy informować 
się na temat aktualnego stanu wiedzy technicznej w 
czasie trwania zamówienia.
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o szerokości 8 cm przeznaczny do 
zgrzewania, lecz nie do klejenia.

 Papę należy rozłożyć i wyrównać. 
W odległości 10 cm przed końcem 
rolki należy naciąć folię spodnią 
lecz bez zdejmowania jej. Następnie 
papę należy nawinąć na ciężki wałek 
do połowy i rozwinąć z powrotem. 
Spodnią folię należy naciąć nożem.

 Spodnią folię odrywać pociągając do 
przodu lub w górę. 

 
oderwać na końcu podnosząc 
końcówkę do góry. 

 Narożniki papy znajdującej się pod 
spodem należy ściąć pod kątem 45°.
Następnie należy wtopić łupek miejsca 
czołowego leżącej papy kierując na ten 
obszar strumień gorącego powietrza 
oraz aktywować w ten sposób również 

masę samoprzylepną papy mającej 
przyjść na wierzch.

 
BauderTEC KSO SN 

i BauderTEC KSO

 

BauderTEC papy nawierzchniowe

BauderTEC KSO SN

BauderTEC KSO

BauderTEC KSO

 Montaż na powierzchni
Papę należy rozłożyć i wyrównać. 
W odległości 10 cm przed końcem 
rolki należy naciąć folię spodnią lecz 
bez zdejmowania jej. Następnie papę 
należy nawinąć na ciężki wałek do 
połowy długości i rozwijać z powrotem. 
Spodnią folię naciąć nożem i odciągając

 

należy odrywać równocześnie z folią 

złącza czołowego należy również 
usunąć folię brzegową z odcinka ok. 
15 cm od końca arkusza i odchylić na 
boki.

oderwać  podnosząc końcówkę do 
góry. 

lub do przodu w kierunku rozwijania.

 Ścinanie narożników
W pierwszej kolejności należy również 

papy należy wtopić strumieniem 
gorącego powietrza w obszarze złącza 
czołowego oraz domknąć kapilary 

samoprzylepną papy przychodzącej na 
wierzch.

palnikiem i wałkiem dociskając tak 
mocno, żeby widoczna była wypływka 
bitumu. Wszystkie obszary połączeń 
wykonać tak jak opisany powyżej 
sposób wykonania złącza czołowego.

 Jeżeli pierwszą warstwę stanowi 

-

cyklu roboczym.

Bauder Polska Sp. z o. o.

61-719 Poznań

 (061) 82 67 500

info@bauder.pl

www.bauder.pl

ją na boki fragmentami przykładać 
arkusz papy do powierzchni łącząc 
zakłady poprzez nacinanie i odrywanie 
zakrywającej je folii. 

-


