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Rácz István
okl. építész, közgazdász MBA
rendszertanácsadó

Rendszerek, és ami azután következik.



25 éve jelen Magyarországon.



Fókuszban a tetők.

vízszigetelés hőszigetelés zöldtető

tervezési
tanácsadás

kivitelezői 
továbbképzés

logisztikai 
szolgáltatás

beruházói 
tanácsadás

LAPOSTETŐ MAGASTETŐ

TÁMOGATÓ
SZOLGÁLTATÁSOK 

vízszigetelés hőszigetelés zöldtető



Németországban minden 4. tető.



Kínálatunk lapostetőkhöz.

� bitumenes
lemezek

� műanyag
lemezek

� PU hőszigetelő 
anyagok

� extenzív

� intenzív

� napelemes 
rendszerek

Vízszigetelés Hőszigetelés Zöldtető  Fotovoltaikus
rendszerek



Lapostető rendszerek.

� komplett rendszerek
egy kézből

� egyedülállóan széles kínálat

� innovatív
alkalmazási eljárások

� átfogó ajánlatok -
bitumenes és műanyag
lemezek



Tervezést támogató szolgáltatások.



Architects Darling Awards – díjazott szakértelem.



Előre tekintünk.



Generációváltás. Vízió.



Komplett, energiahatékony lapostető-rétegrend 
monolit vasbeton födémszerkezeten



� Bauder SMARAGD

� BauderTEC KSA DUO

� BauderPIR FA

� BauderTHERM DS 2

� Bauder Burkolit V

Teljes rétegrend.



� Bauder SMARAGD

� BauderTEC KSA DUO

� BauderPIR FA

� BauderTHERM DS 2

� Bauder Burkolit V

Párazárás.



BauderTHERM – párazárás, páranyomás-kiegyenlítés.

Párazáró: BauderTHERM DS 2



BauderTHERM – szélszívásbiztos táblarögzítés.  



� Bauder SMARAGD

� BauderTEC KSA DUO

� BauderPIR FA

� BauderTHERM DS 2

� Bauder Burkolit V

Hőszigetelés.



BauderPIR lapostető hőszigetelés



Bauder PIR  FA

2400mm x 1200mm

alukasírozás

lépcsős élképzés

λd = 0,023 < 80 mm 

λd = 0,022 ≥ 80 mm

U = 0,12
18 cm PIR FA



Bauder PIR – hosszútávon alaktartó.



� Bauder SMARAGD

� BauderTEC KSA DUO

� BauderPIR FA

� BauderTHERM DS 2

� Bauder Burkolit V

A vízszigetelés első rétege.



BauderTEC – az öntapadó rendszer



DUO átlapolási elv.

HIDEG-kapcsolat ���� KÉK sáv felül



Ideiglenes védszigetelés funkció.

HEGESZTETT - kapcsolat => PIROS sáv felül



� Bauder SMARAGD

� BauderTEC KSA DUO

� BauderPIR FA

� BauderTHERM DS 2

� Bauder Burkolit V

A vízszigetelés zárórétege.



BauderSMARAGD – top-polimerbitumenes zárólemez



BauderSMARAGD zárólemez - tulajdonságok

Plaszticitási tartomány: a hideghajlíthatósági minimum és 
hőállósági maximum értékek távolsága
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BauderSMARAGD FLL gyökérálló zárólemez

Extrém széles plaszticitási tartomány, 190 °°°°C
Felső fedőmassza - APP Bitumen

Alsó fedőmassza - SBS Bitumen

Extrém szakítószilárdságú hordozóréteg, jó nyúlási 
paraméterek mellett

1450 N / 50mm 

30 % szakadási nyúlás



BauderSMARAGD – tervezett műszaki tartalék.

Egy 10 éves öregítésen átesett KARAT lemez plaszticitási 
tartománya még mindig meghaladja a teljesen új 
„normalemezek” plaszticitási tartományát



� Bauder SMARAGD

� BauderTEC KSA DUO

� BauderPIR FA

� BauderTHERM DS 2

� Bauder Burkolit V

TELJES RÉTEGREND BETON FÖDÉMEN



Extenzív zöldtető. 



Rendszerfelépítmények - rétegrendek



Extenzív.

Felülettömeg vízzel telítve

növényzet 10,0 kg/m2

növényföld R-E
rétegvast.: 8 cm

100,0 kg/m2

FV 125 szűrőfátyol 0,2 kg/m2

DSE 40 drénréteg 15,3 kg/m2

FSM 600 védőréteg 3,6 kg/m2

Összesen: 129,1 kg/m2

Magasság: 12 cm

Víztároló képesség: 48,5 l/m2

Tetőhajlás 1 – 5°°°°



Intenzív.

Felülettömeg vízzel telítve

vegetáció 20,0 kg/m2

növényföld R-I
Rétegvast.: 20 cm

260,0 kg/m2

FV 125 szűrőfátyol 0,2 kg/m2

DSE 60 feltöltve 42,0 kg/m2

FSM 600 védőréteg 3,6 kg/m2

Összesen 325,8 kg/m2

Felépítménymag.: 26 cm

Víztároló képesség: 113 l/m2

Tetőhajlás 0 – 5°°°°



Extenzív.



Extenzív.



Extenzív.



Bauder BIOSOLAR  tetőrendszerek



Bauder BIOSOLAR     =  extenzív zöldtető + napelem



Bauder BIOSOLAR     =  extenzív zöldtető + napelem



Bauder BIOSOLAR     =  extenzív zöldtető + napelem



Tervezést segítő dokumentációk.



Díjmentes szélszívás-számítási szolgáltatás.



Díjmentes lejtéskonszignáció-készítés.



INTERNET  |  Online Tetőnavigátor



INTERNET  |  Online Tetőnavigátor

Kb. 100 
összeállítható 
rétegrendi megoldás

Kapcsolódó 
dokumentumok 
letöltési lehetősége, 
alternatív rétegrendek

Nyomtatható kimenet



Bauder
PRÉMIUMtető.

20 év biztonság.



Bauder PRÉMIUMtető

rendszergarancia
a teljes tetőrétegrendre. 



Bauder PRÉMIUMtető koncepció

ellenőrzött
gyártás

tervezési 
szaktanácsadás

kivitelezők
oktatása és
minősítése

szakszerű beépítés

gyártói
felügyelet

20 év 
garancia



Konzultáció a tervezés fázisában

� min. 200 m2 tetőfelület, igényfelmérés
� Bauder PRÉMIUMtető rendszer

kiválasztása, specifikáció
� teljesítményalapú (CPR) tervezési 

tanácsadás

További információk: www.bauder.hu

Biztonságos
tervezés



Bauder PRÉMIUMtető kompatibilis rendszerek

Rendszerek beton födémen



Bauder PRÉMIUMtető kompatibilis rendszerek

Trapézlemez és fafödém esetén



Kivitelezés kizárólag minősített kivitelező által

� 2013. óta az ÉMI-TÜV SÜD Kft-vel együttműködve
� 45 szakkivitelező vállalkozás  90 munkavállalója
� sikeres elméleti és gyakorlati vizsga, TÜV felügyelet mellett

Biztonságos
kivitelezés



Kivitelezés kizárólag minősített kivitelező által

Oklevél és igazolvány



min. 3x helyszíni ellenőrzés a Bauder által

� kivitelezés a Bauder felügyelete mellett (alkalmazástechnikus jelenléte)

� 1. helyszíni bejárás az vízszigetelés első rétegének megkezdésekor
� 2. ismételt bejárás a záróréteg megkezdésekor
� 3. végső ellenőrzés átadás előtt
� a bejárásokról írásos dokumentáció készül

Biztonságos 
kivitelezés





Bauder PRÉMIUMtető szolgáltatáscsomag

A Bauder PRÉMIUMtető szolgáltatáscsomag tartalma:

� 20 év teljeskörű garancia (jelenérték számítás szerint)

tanácsadás és rendszerspecifikáció a tervezés fázisában

3 x építéshelyi ellenőrzés kivitelezés során

az építést követő 5., 10., 15. években ismételt ellenőrzés a 
kivitelező jelenlétében (karbantartási szerződés)

jogszabály szerinti kivitelezői garancia

minden rétegalkotó egy gyártótól származik

egyedülálló, teljes rétegrendre érvényes jótállás

∑ költségek (DE):  1,80  € / m2 0,00 Ft,-/m2



Bauder PRÉMIUMtető szolgáltatáscsomag

A Bauder PRÉMIUMtető szükséges feltételek:

� új építésű lapostető

� tetőfelület min. 200 m2

� az előre definiált PRÉMIUMtető rétegrendek alkalmazása

� TÜV minősített szakkivitelező alkalmazása

� 3 x építéshelyi gyártói ellenőrzés kivitelezés során

� építtető és kivitelező közötti karbantartási szerződés

� évente karbantartás, minden 5. évben Bauder jelenlétében



PRÉMIUMtető Garancialevél, „Szervizkönyv”



A Bauder hitelminősítése:  AAA/AA+



Elégedett, visszatérő építtető.









Rácz István         +36 30 408 0125          istvan.racz@bauder.hu



TELJES RÉTEGREND BETON FÖDÉMEN


