
Vastagbevonó

Földdel érintkező épületrészeknek a talaj nedvességével, nem nyomó 
 talajvízzel és feltorlódó szivárgóvízzel szembeni védelmére. 

Alkalmas: 
függőleges és vízszintes felületekre, kül- és beltéren.

Felhasználás:
Terheléstől függően kb. 4-6 l/m2.

Kiszerelés:
10 l-es vödör, 25 l-es vödör

Cementhabarcs

A cementhabarcs sokoldalúan felhasználható habarcs falazáshoz, vakolás-
hoz és javításhoz nagy igénybevétel esetén. Alkalmas lábazatok és falak 
készítésére a földfelszín alatt. Nagy ütésállósága révén különösen ellenálló 
és időjárásálló vakolatokhoz alkalmas. Felhasználható kül- és beltéren.

Felhasználás:
Vakolóhabarcsként minden 10 mm rétegvastagsághoz kb. 15 kg/m² 
szükséges.  Vakolóhabarcsként a felhasználás a falazóelem formája szerint 
alakul. 2 DF méretű falazóelem használata és 11,5 cm falvastagság esetén 
kb. 32 kg/m² szükséges.

Kiszerelés:
10 kg-os tasak

Amire a munkához szüksége van: 



www.probau.eu

BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar, Bohnenbergerstraße 17, 68219 Mannheim

Építőanyagok a                      -tól
Márkaminőség otthona számára
A PROBAU széles termékpalettát kínál a barkácsolás, a felújítás 
és az építés sok területéhez. Profi minőségben, amelyben Ön 
 mindenkor megbízhat. 

SzerViztelefon 0800 - 3905000
ingyenes hívás: H - P, 9:00 - 18:00 óra

Otthonának specialistája!



Nur im

Külső pincefalak 
 szigetelése
Maradjon száraz otthona



Védje négy falát a nedvességtől. A PROBAU 
minőségi termékeivel pincéjének külső falait 
tökéletesen tudja szigetelni és hatékonyan 
védi otthonát. A megfelelő PROBAU-termé-
keket csak a BAUHAUS szakáruházban találja 
meg.

Minden száraz!
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Először el kell távolítani a régi habarcsmara-
dékot az alaplemezről.

A PROBAU Cementhabarcsot egy kanállal 
egyenként pogácsákban visszük rá az 
alaplemezre.

A hajlatot egy műanyag csővel, vagy 
hasonló eszközzel húzzuk ki. Íves átmenet 
képződik a fal és az alaplemez között.

Ezután egy udvarseprűvel le kell söpörni az 
alaplemezről a laza habarcsmaradékot.

A vastagbevonó felhordása előtt le kell 
zárni a nyitott fugákat. A bevonandó felü-
letnek hordképesnek, száraznak, szívóké-
pesnek, fagymentesnek és szennyeződéstől 
mentesnek kell lenni.

Következő lépésként a fal és az aljzat 
találkozásánál hajlat kialakítására kerül sor. 
A habarcs jobb tapadása érdekében egy 
kenőkefével elő kell nedvesíteni a helyet.

Jó tudni:  Szigetelés felhordása előtt a bevonandó felülete-
ket elő kell kezelni. A falazat 5 mm-nél nagyobb fugáit alkalmas ha-
barccsal le kell zárni. 5 mm-nél kisebb fugák és a falazóelem felületi 
tagozódásai vastagbevonóval végzett kaparó spaklizással egalizálha-
tók. Fontos: Feltorlódó szivárgóvíz okozta terhelés esetén a szigete-
lést egy szövetbetéttel, két rétegben kell végezni.
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A simítóval két rétegben hordjuk fel a 
vastagbevonót a bevonandó felületre. A 
terheléstől függően a bevonat nedves 
vastagsága legalább 4 vagy 6 mm legyen. 
Így folytonos szigetelőréteg keletkezik.

A hajlatnál úgyszintén egyenletesen 
visszük fel a vastagbevonót, hogy ne 
keletkezzenek itt tömítetlenségek.

Végezetül még egyszer simára húzzuk a 
hajlatot egy nyelvkanállal. A vastag bevonó 
átszáradása után a szigetelés védelmére 
periméterszigetelő lapokat ragasztunk rá. 
Csak ezután végezhető el a munkaterület 
feltöltése.

A habarcs és az aljzat közti átmeneteket 
nedves ecsettel simára húzzuk.

A vastagbevonó felhordását az alapmáz 
átszáradása (kb. 24 óra) után kezdjük. 
Ehhez a simítóra tesszük az anyagot.

A következő lépésben oldószermentes 
alapmázzal látjuk el a külső pincefalat. 
 Ehhez vízzel hígítjuk a PROBAU Bitu
menes vastagbevonót 1:10 arányban 
és egy kenőkefével felhordjuk a teljes 
kezelendő felületre.

– seprű
– spatulya
– kenőkefe
– nyelvkanál

– ecset
– kőműveskanál
– simító
– mérőléc

Probert o“tlete: 
Mindaz, amire a munkához szüksége van: 


