Strešni in tesnilni sistemi
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Vročina, mraz, toča, nevihta. Strehe so ves čas izpostavljene visokim obremenitvam, kljub temu pa morajo
preživeti več generacij (alternativa: dolgotrajna zanesljiva zaščita pred vlago). Zagotavljanje tega je ključna
dejavnost podjetja Büsscher & Hoffmann. Smo vodilni proizvajalec bitumenskih in polimer-bitumenskih trakov v
Avstriji, v osrednji Evropi pa delujemo kot strokovnjak za strešne in tesnilne sisteme.
Pri tem se opiramo na 165 let izkušenj, z našo ekipo za raziskave in razvoj pa si ves čas prizadevamo za inovacije in nadaljnji razvoj naših tesnilih sistemov, da bi bili ti še obstojnejši in zanesljivejši. Številni patenti potrjujejo
našo inovativno moč.
Tako lahko svojim strankam ponudimo individualne rešitve, posebne izdelke, izdelane po meri, in nenazadnje
garancijo na tesnost naših sistemov za obdobje 20 let. Na tem mestu vam želimo predstaviti streho z garancijo
proizvajalca Büsscher & Hoffmann.

Vročina
UV-žarkov

Emisije
Sneg, toča,
dež, led
Promet

Veter, prah,
pesek, ki ga premika
veter, listje

Korenine
Leteči
ognjeni
predmeti

Raztezanje

Krčenje
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Segrevanje
kondenzat, toplota
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za vašo streh
Nudimo vam podporo vse od projektiranja do zanesljive
izvedbe na gradbišču.
Naj bo streha zelena, ravna ali strma: javni in zasebni investitorji, arhitekti, projektanti in izvajalci potrebujejo tesnilne sisteme, na katere se lahko popolnoma zanesejo. Poleg vrhunskega izdelka je pomemben
dejavnik uspešnosti tudi tesno sodelovanje vseh udeleženih. Zelo dobro poznamo zahteve sodobnega
gradbeništva in kot strokovni partner smo vam na voljo za vsa vprašanja glede natančnejših podatkov – od
začetnega projektiranja do zanesljive izvedbe na gradbišču.
Raznovrstne možnosti oblikovanja
Ne glede na to, ali se streha elegantno vključuje v obstoječo strešno površino ali pa je treba realizirati arhitekturno zahtevno obliko strehe – možnosti so skorajda brezmejne. Polimer-bitumenski trakovi proizvajalca
Büsscher & Hoffmann so na voljo v več različnih barvah in so tako odlična rešitev za vašo streho.

STREHA Z GARANCIJO

|3

!
e
j
n
e
j
n
s
e
t
o
n
Narav
Kako deluje?

»Naravno tesnjenje« predstavlja številne dejavnike, s pomočjo katerih
naši tesnilni sistemi naravno in trajno tesnijo. Za trajno streho z garancijo in
vrhunsko kakovost skrbijo ...

... kakovostni polimer-bitumenski trakovi
Bitumen je kakovosten gradbeni material. Ni vodotopen ter je popolnoma neoporečen za okolje in zdravje. Bitumen so za tesnjenje uporabljali že v antiki. Danes je v povezavi s polimeri izredno sodoben gradbeni material in
odporen proti agresivnim vplivom iz okolja. Strehe iz bitumna so praviloma v dvo- ali večplastni izvedbi. S skupno
debelino več kot devet milimetrov bistveno prekašajo druge strehe z vidika odpornosti proti poškodbam ter varnosti. Streha z garancijo proizvajalca Büsscher & Hoffmann pa je še kanček robustnejša in obstojnejša. S 5,4 mm
debelo zgornjo plastjo je še posebej odporna. Življenjska doba takšnega tesnjenja je neprekosljiva.

... sistemi gradnje za najstrožje zahteve
Dolgoletne izkušnje v kombinaciji z raziskovanjem in razvojem na vrhunski ravni se odražajo v obsežni ponudbi.
Naj gre za kritino na betonu, lesu ali trapezni pločevini: imamo idealno rešitev za vsako vrsto tesnjenja streh –
skupaj z vsemi med seboj usklajenimi materiali in sestavnimi deli sistema. Pri tem pa sistemi gradnje izpolnjujejo
najstrožje zahteve sodobne gradnje. Najstrožji nadzor kakovosti, strokovno svetovanje, preizkušeni strokovni polagalci in pravočasna dobava na gradbišče – vse to je pri nas nekaj samoumevnega. Številna priporočila pristojnih
za zveneče projekte potrjujejo našo usposobljenost in kakovost izdelkov. Zaupajo nam investitorji iz javnega in
zasebnega področja, arhitekti, projektanti in pogodbeniki pri izdelavi.

... najvišja kakovost pri izdelavi
Izdelek lahko svoje prednosti izkaže le takrat, ko je pravilno uporabljen in ustrezno obdelan. Zato pri izdelavi
strehe z garancijo proizvajalca Büsscher & Hoffmann sodelujemo izključno s podjetji za polaganje, ki jih za to
izobrazimo sami v okviru akademije Büsscher & Hoffmann. Sodelovanje z dunajskim inštitutom za gradnjo ravnih
streh in izolacijo zgradb (IFB Wien) ter združenjem WIFI v Zgornji Avstriji zagotavlja visok standard. Tako ste lahko
prepričani, da so vsi materiali in sistemi odlično in pravilno obdelani.

... vsestranska podpora od A do Ž
Vsak gradbeni strokovnjak se zaveda dodane vrednosti tesnega sodelovanja s specialistom. Pri podjetju Büsscher
& Hoffmann vas podpiramo v vseh fazah vašega projekta. Naj bo to projektiranje, razpis ali nadzor na gradbišču:
naše stranke pridobijo z našim znanjem in našimi izkušnjami. Izkušeni sodelavci so vam vedno na voljo za svetovanje in pomoč. Od začetnega projektiranja do končnega prevzema. Kdor stavi na podjetje Büsscher & Hoffmann,
pridobi celoten paket: prilagodljivo, kompetentno svetovanje in vodenje, kakovostne izdelke in odlično medsebojno usklajene sisteme.
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... redno vzdrževanje in pregledovanje strehe
Strokovno položena streha z garancijo proizvajalca Büsscher & Hoffmann je odlično pripravljena na kljubovanje
okoljskim in vremenskim vplivom. Vendarle: zaupanje je dobro, nadzor pa še boljši. Da bi zagotovili dolgotrajno
zanesljivo učinkovitost strehe, jo je treba redno preverjati in vzdrževati. So priključki še v redu? Je na strehi umazanija? So odtoki zamašeni? S certificiranim izvajalcem sklenete letno pogodbo o vzdrževalnih delih, da zagotovite
pravočasno odkritje nedopustne obrabe in škode. Poleg tega vsakih pet let streho pregleda tudi podjetje Büsscher
& Hoffmann.

... zavarovanje za primer vdora vode
Brez dvoma: prepričani smo o naših izdelkih. Konec koncev so že dolgo uspešno v uporabi, se še naprej razvijajo
in so temeljito preizkušeni. Če pa vendarle pride do škode, smo z zavarovalnico Wiener Städtische Versicherungs
AG sklenili obsežno zavarovalno kritje. Izdelujemo vodoodporne strehe, ki so zavarovane za primer vdora vode.
Nenazadnje vam lahko zanjo nudimo 20-letno garancijo.

... 20-letna garancija
20 let je dolga doba. Potrdilo o garanciji je odraz našega zaupanja v visoko kakovost naših sistemov in na nek način našega dobrega slovesa, ki ga uživamo pri investitorjih, arhitektih, projektantih in izvajalcih. Tudi oni nam zaupajo. To upoštevamo s pisnim zagotovilom kakovosti. Vse navedene izdelke odlikuje naslednje: visoka kakovost
izdelkov, strokovno projektiranje idealnih sistemov, strokovno usposobljeni polagalci, izučeni v akademiji podjetja
Büsscher & Hoffmann, vmesni in končni prevzem, preverjanje in vzdrževalna dela, zanesljiv partner za zavarovanje
in trdna garancijska pogodba. Skratka, gre za medsebojno usklajene ukrepe, ki izpopolnjujejo streho z garancijo
proizvajalca Büsscher & Hoffmann. Streha je tako zajamčeno naravno tesna.
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Streha Plus na betonski površini
Konstrukcija: topla streha in obrnjena streha
Podlaga: strop iz obodnega betona ali montažni
betonski strop
1 TEMELJNI PREMAZ BÜSCHERIT BVE EXTRA
Bitumenski temeljni premaz

8

2 PARNA ZAPORA BÜSSCHER ALUPLAN ALGVE 40 K PLUS

7
6
5
4

3 TOPLOTNA IZOLACIJA EPS W 25 PLUS
Naklonska izolacija, ekspandirana polistirolna pena
4 ZATESNITEV STREHE, 1. PLAST BÜSSCHER BARUTOP T 40 KSK
Elastomerni bitumenski trak, hladno samolepilen
5 ZATESNITEV STREHE, 2. PLAST BÜSSCHER BARUTOP BRILLIANT

Elastomerni bitumenski trak

3
9

6 TOPLOTNA IZOLACIJA XPS-G 30
Ekstrudirana polistirolna pena
7 FILTRIRNI SLOJ DACHVLIES WA 150 g/m²

2

8 POVRŠINSKA ZAŠČITA Prod, okrogla zrna 16/32

1

9 ZAŠČITNI TRAKOVI (DODATNO PRI BETONSKIH MONTAŽNIH ELEMENTIH)

KV E 45 K BÜSSCHER BARUPLAN, elastomerni bitumenski trak

Zelena streha na betonski površini
– z ekstenzivno ozelenitvijo
Konstrukcija: topla streha
Podlaga: strop iz obodnega betona ali montažni betonski strop
1 TEMELJNI PREMAZ BÜSCHERIT BVE EXTRA
Bitumenski temeljni premaz

8

2 PARNA ZAPORA BÜSSCHER ALUPLAN ALGVE 40 K PLUS

7

3 TOPLOTNA IZOLACIJA EPS W 25 PLUS
Naklonska izolacija, ekspandirana polistirolna pena

6

4 ZATESNITEV STREHE, 1. SLOJ
BÜSSCHER BARUTOP T 40 EW KSK, odporen proti prodoru korenin
Elastomerni bitumenski trak, hladno samolepilen

5

5 ZATESNITEV STREHE, 2. SLOJ
BÜSSCHER BARUTOP BRILLIANT WF, odporen proti prodoru
korenin
Elastomerni bitumenski trak

4
3
2
1

9

6 SISTEM ZA DRENAŽO IN VODNI ZBIRALNIK BÜSSCHER Drain 20
7 ZAŠČITNI SLOJ PES-SB 300/2 Koprena iz večslojnih vlaken 300 g/m²
8 EKSTENZIVNA OZELENITEV Substrat in zasaditev
9 ZAŠČITNI TRAKOVI (dodatno pri betonskih montažnih elementih)
KV E 45 K BÜSSCHER BARUPLAN, elastomerni bitumenski trak
9 SCHLEPPSTREIFEN (bei Betonfertigteilen zusätzlich)
KV E 45 K BÜSSCHER BARUPLAN, Elastomerbitumenbahn
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Ravna streha postavlja visoke zahteve pri gradnji streh – še posebej, ko gre za tesnjenje
za zaščito pred vlago. Glede na podkonstrukcijo in želeno poznejšo nosilnost je mogoče
gradnjo izvesti na različne načine. Tukaj vam predstavljamo štiri možnosti – po potrebi
so po posvetovanju možne tudi individualne, druge možnosti gradnje. Z veseljem vam
bomo svetovali.

Ravna streha na leseni konstrukciji
Konstrukcija: topla streha, mehansko pritrjena
Podlaga: lesena konstrukcija z naklonom

5

1 SEKUNDARNA KRITINA
BÜSSCHER ZIMMERMANNSBAHN ZIB 15
Elastomerni bitumenski trak

4
3
2
1

2 PARNA ZAPORA
BÜSSCHER ALUPLAN ALGVE 40 K PLUS
3 TOPLOTNA IZOLACIJA
EPS W 25 PLUS
Ekspandirana polistirolna pena
4 ZATESNITEV STREHE, 1. SLOJ
BÜSSCHER BARUTOP T 40 KSK
Elastomerni bitumenski trak, hladno samolepilen, mehansko pritrjen
5 ZATESNITEV STREHE, 2. SLOJ
BÜSSCHER BARUTOP BRILLIANT Elastomerni bitumenski trak

Industrijska ravna streha na trapezni
pločevini
Konstrukcija: topla streha, mehansko pritrjena
Podlaga: trapezna pločevina

5
4
3
2
1

1 TEMELJNI PREMAZ BÜSCHERIT BVE EXTRA
Bitumenski temeljni premaz
2 PARNA ZAPORA
BÜSSCHER ALUPLAN ALE 40 KSK
Elastomerni bitumenski trak, hladno samolepilen

3 TOPLOTNA IZOLACIJA
EPS W 20 PLUS ali MINERALNA VOLNA
Ekspandirana polistirolna pena
4 ZATESNITEV STREHE, 1. SLOJ
BÜSSCHER BARUTOP T 40
Elastomerni bitumenski trak, mehansko pritrjen
5 ZATESNITEV STREHE, 2. SLOJ
BÜSSCHER BARUTOP BRILLIANT Elastomerni bitumenski trak
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Bitumen: rob
Zgornja plast

Büsscher Barutop Brilliant + Büsscher Barutop Brilliant WF
Büsscher Barutop Brilliant je vrhunski trak proizvajalca Büsscher & Hoffmann.

• Z debelino 5,4 mm, ki presega običajne mere,

Bela površina

je trak odlična zaščita pred mehanskimi poškodbami.

• Kakovosten vložek zagotavlja stabilnost in visoko natezno trdnost.
• Povečano območje plastičnosti pri temperaturah -36 °C/+120 °C za največjo
prilagodljivost.

• S posebnim močno modificiranim bitumnom je trak še posebej
preprost za polaganje in obstojen.

• Bela površina granulata zmanjša temperaturo površine.
• Za gradnjo zelenih streh je na voljo kot Büsscher Barutop Brilliant WF z

Debelina
5,4 mm

zaščito proti prodoru korenin skladno z nemškimi smernicami FLL za ozelenjevanje streh.

Kakovosten, robusten
podporni vložek

Posebej krovcem prijazno

Spodnja plast
Büsscher Barutop T40 KSK ali T 40 EW KSK
•H
 ladno samolepilna prva plast v strešnem sistemu z garancijo Büsscher z vgrajenimi trakovi
za razbremenitev.

• Poseben bitumenski trak KSK za največjo sposobnost lepljenja ter hitro in preprosto obdelavo.
• Povečano območje plastičnosti za največjo prilagodljivost.
• Na spodnji strani je zelen filc z inovativnim sistemom Relax Protect.
Vključuje območja za razbremenitev in hladno lepljenje ter dodaten rob za varjenje.

• Z območjem za razbremenitev ostaja dovolj prostora za izravnavo parnega tlaka.
• Za gradnjo zelenih streh je na voljo kot Büsscher Barutop T 40 EW KSK z zaščito proti prodoru korenin
skladno z nemškimi smernicami FLL za ozelenjevanje streh.

Büsscher Barutop T 40
• P rva plast v strešnem sistemu z garancijo Büsscher za konstrukcije lahkih streh.
• Na zgornji strani traku je fini posip, na spodnji strani pa filc.
• Optimiziran za mehansko pritrditev.

Parne zapore
Büsscher Aluplan ALGVE 40 Plus
• E lastomer-bitumenski trak s parno zaporo z lepilnimi območji na
zgornji strani, ki jih je mogoče termično aktivirati, za neposredno lepljenje izolacijskih materialov.

• Büsscher Aluplan ALGVE 40 Plus ima folijo za hitro varjenje za še posebej
učinkovito in zanesljivo obdelavo.

Büsscher Aluplan ALE 40 KSK
• P arna zapora z elastomer-bitumenskim hladno samolepilnim trakom z inovativnim sistemom
Relax Protect. Vključuje območja za razbremenitev in hladno lepljenje ter dodaten rob za varjenje.

• Z območjem za razbremenitev ostaja dovolj prostora za izravnavo parnega tlaka.
• Durch die Entspannungszonen bleibt genügend Raum für einen Dampfdruckausgleich.
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Naj gre za kritino na betonu, lesu ali trapezni pločevini – s prilagodljivo strešno konstrukcijo proizvajalca
Büsscher & Hoffmann bo vaša streha tesnila desetletja.

LET

Ključni elementi

GARANCIJE

strehe z garancijo

GARANTIE-URKUNDE

proizvajalca
Büsscher & Hoffmann so:

Die Büsscher & Hoffmann GmbH (Gewerbegebiet Fabrikstraße, Fabrikstraße 2, 4470 Enns) schließt mit dem
Bauherren
Bauherr

Janez Novak

• Sistem gradnje, ki ga je odobrilo podjetje

folgenden Garantie-Vertrag ab:

Die Büsscher & Hoffmann GmbH garantiert, dass beim Einsatz des unter Punkt 4 angeführten Dachaufbaus
innerhalb der Garantiezeit von 20 Jahren keine Beeinträchtigungen der Dichtigkeit auftreten.

• Polaganje kritine izvajajo certificirani izvajalci

Die Garantie betrifft folgendes Objekt:

• Prevzem vmesnih slojev in končni prevzem izvede

Bauvorhaben / Dachfläche

Vzorčni objekt
Verlegerfirma

podjetje Büsscher & Hoffmann

Vzorčno podjetje
Größe der Dachfläche

1250 m2

Büsscher & Hoffmann

Dachneigung

3°

Untergrund

Beton

• Sklenitev letne pogodbe za vzdrževalna dela s certificira-

Dachaufbau

nim izvajalcem
Die Garantie endet am

• Podjetje Büsscher & Hoffmann streho pregleda vsakih

30. 12. 2037

Die Ansprüche auf die Garantie verfallen drei Monate nach Ablauf der Garantie.

JAHRE

GARANTIE

20
JAHRE
GARANTIE

pet let
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Strešni in tesnilni sistemi

RAVNA STREHA

ZELENA STREHA

STRMA STREHA

Büsscher & Hoffmann GmbH
Fabrikstraße 2
A-4470 Enns
Tel.: +43 7223 823 23 0
Faks: +43 7223 823 23 42
E-pošta: office@bueho.at

www.bueho.com

MOST

GRADBENI OBJEKT

