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Nur im

PROBAU Yapı Malzemeleri 
Eviniz için marka kalitesi
PROBAU, çok sayıda yenileme ve inşaat uygulamaları ile evlerin-
deki tamir ve yenileme işlerini kendileri yapanlar için, her zaman 
güvenebileceğiniz, profesyonel kalitede çok geniş bir ürün yelpazesi 
sunmaktadır. 

ÜCRETSİZ ÇAĞRI MERKEZİ 0800 - 3905000
Pazartesi - Cuma saat 9.00 - 18.00 arası

Evinizin uzmanı!

Çatı yalıtımı

Evinizi, etkin bir çatı yalıtımı
ile koruyun

Macun
Bitüm ve sac çatılardaki sızıntıları gideren ve hatalı yerlerin tamirinde 
 kullanılan, solvent içeren çok yönlü tamir macunu. Dış mekanlar için. 

Sarfi yat: 1 mm her tabaka kalınlığı için yaklaşık 1,2 kg/m2

Teslimat Şekli: 1 kg kutu, 5 kg kova, 10 kg kova

Astar
Tüm mineral zeminlerin üzerine hazırlık olarak uygulanan ve astarın üzerine 
uygulanan tüm katmanların yapışma gücünü arttıran solvent içerikli astar. 
Dış mekanlar için.

Sarfi yat: Zemine göre, her tabaka için yaklaşık 150 ml/m2

Teslimat Şekli: 5 l kova, 10 l kova

Çatı ve yalıtım astarı
Çatı ve duvar yüzeylerini koruyan ve bakım uygulayan, solvent içerikli 
bitüm sızdırmazlık astarı.

Sarfi yat: Her tabaka için yaklaşık 250 ml/m2

Teslimat Şekli: 5 l kova, 10 l kova

Soğuk yapıştırıcı
Bitüm membranların, tahta, beton, şap, eski bitüm çatılar vb.  
üzerine yapıştırılmasında kullanılan, solvent içerikli bitüm macunu 

Sarfi yat: Uygulama şekline ve zemine göre yaklaşık 1 l/m2

Teslimat Şekli: 5 l kova, 10 l kova

İhtiyacınız olan her şey:
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Gerekli araç ve gereçler: 
Propert’te   ipuclarI:

Evinizde kendinizi rahat hissetmeniz için, 
 çatınızın mutlaka sızdırmaz olması gerekir. 
Bu nedenle, çatınıza uygulayacağınız ya-
lıtımın, kalıcı ve güvenilir olmasına dikkat 
edin. Bu kılavuz, size bu amaç doğrultusun-
da yardımcı olacaktır. Tüm gerekli PROBAU 
ürünlerini, BAUHAUS yapı marketinizden 
alabilirsiniz.

Bir sonraki membran açılırken, yaklaşık 
5 mm kadar diğer membranın üzerine 
binmesine dikkat edilmelidir.

Bitüm memranda kusurlu bölgeler
bir yalıtım astarı sürülmeden önce, ayrı bir 
şekilde ele alınmalıdır.

Kusurlu yerler tamir edildikten sonra
çatı, ilk önce PROBAU bitüm astar ile bir 
önişlemden geçirilir. Astarı, bir boyacı rulosu 
ile eşit oranda sürün.

Astar, yaklaşık 1 gün bekletilip, kuruduktan 
sonra, çatıya, PROBAU bitüm çatı ve 
yalıtım astarı uygulanabilir. Bu uygulama, 
zemine göre, üç defaya kadar tekrarlanabilir 
(her defasında 1 günlük kuruma süresine 
uyulmak kaydıyla).

Bitüm membranlarla uygulanan yalıtımın 
bitmiş hali. Soğuk yapıştırıcının birbirinin 
üzerine binen noktalarda taşması gerek-
mektedir. Yapıştırıcının, alt tarafındaki bitüm 
membranın her tarafına temas etmesi, 
ancak bu şekilde mümkündür.

Bunun için, geniş bir alana sürülmesi gere-
ken PROBAU bitüm macununa ihtiyaç 
vardır.  Macunun zemine tutunabilmesi için, 
bitüm membran geriye doğru
kaldırılır.

PROBAU Soğuk bitüm yapıştırıcı 
sürülür sürülmez beton bir yüzey sızdırmaz 
olur. Ürün uygulanmadan önce beton 
yüzey temizlenmelidir. Yapıştırıcı, her tarafı 
kaplayacak şekilde sürülmelidir.

Çatı, rutubete karşı membranlarla
korunur. Membranların kenarlarının üst 
üste bindirilmesi, derz oluşturulmaması 
önemlidir. Daha sonra, yaklaşık 5 cm kadar 
birbiri üzerine bindirilerek yeni döşenen 
bitüm membranın üzerine PROBAU 
soğuk bitüm yapıştırıcı sürülür.

Çatı tamirine başlamadan önce, çatının 
üzerindeki
yapraklar, ortada duran nesneler ve diğer 
pislikler temizlenmelidir.

Yaklaşık 15 - 20 dakikalık bir kuruma 
süresinden sonra, bitüm membranlar 
serilmeye başlanabilir.

Şimdi, bitüm membranı, kuvvetlice macu-
nunun içine bastırın ve tamir edilen yere 
yeni bir kat macun sürün. O katın üzerine 
bir kat daha uygulanabilmesi için, macunun 
yaklaşık 1 gün kuruması gerekir.

Faydalı bilgiler:  Çalışmalara başlamadan önce, hava 
koşullarına dikkat edin. Çünkü, henüz uygulanmış malzemeler, yağ-
murdan hasar görebilir ve yağmur suyu ile birlikte sürüklenip gidebilir. 
PROBAU bitüm çatı ve yalıtım astarı ile PROBAU bitüm macununu, 
 yaklaşık 3 saatte kuruyup, yağmura karşı dayanıklı bir hale gelmektedir.

Düz çatı:

Beton çatı:Sızdırmaz çatı

- Süpürge
- Spatula
- Boyacı rulosu


