
 
 
 
 
 
 
 

Betonspatulyázó- és javítóanyag 
 
Nemesített, szálerősítésű, cementalapú spatulyázóanyag beton javítására és 
spatulyázására. Egyrétegű feldolgozás 15 mm-ig, többrétegű feldolgozás 30 
mm-ig. Feldolgozható bel- és kültéren. 
 
Rendeltetése: 
A PROBAU Betonspatulyázó- és javítóanyag alkalmas falon, padlón és 
mennyezeten végzett munkához. Megtart betonon, vakolaton és falazaton. A 
betonspatulyázó- és javítóanyag alkalmas hézagok zárására, betonfelületek, 
letört lépcsőélek, sérült garázspadlók és hasonlók javítására. Megszilárdulás 
után minden szokásos, ásványi bevonattal ellátható. 
 
Anyaga: 
A PROBAU Betonspatulyázó- és javítóanyag kiváló, szálerősítésű, cementalapú spatulyázó. Cementtel 
kötött, hidraulikusan keményedő és nagy szilárdságával emelkedik ki. Kikeményedés után a 
spatulyázóanyag víz-, időjárás-, hő- és fagyálló. A betonspatulyázó- és javítóanyag kromátszegény a TRDS 
613 szerint. 
 
Aljzat: 
Az aljzatnak szilárdnak, hordképesnek, alaktartónak, valamint portól, piszoktól, olajtól, zsírtól és laza 
részektől mentesnek kell lennie. Az aljzatot esetleg homokfúvással vagy nagynyomású tisztítóval alaposan 
elő kell készíteni. Erősen nedvszívó aljzatokat elő kell nedvesíteni. A tapadás javítására a betonspatulyázó- 
és javítóanyagot esetleg tapadóhídként egy ecsettel vagy seprűvel be lehet kallózni. A következő rétegeket 
a nedveset a nedvesre elvet követve kell feldolgozni. 
 
Felhasználás: 
A felhasználás a felhordás vastagságához és a felület minőségéhez igazodik. 1 m² felületre kb. 1,7 kg 
szárazhabarcs kell a rétegvastagság minden mm-ére. 
 
Feldolgozás: 
A PROBAU Betonspatulyázó- és javítóanyagot állandó keverés közben 5 kg-os tasakonként 0,8 l vízzel (kb. 
3,4 l egy 20 kg-os zsákhoz) csomómentes habarccsá keverjük be. A kívánt konzisztencia beállítására 
esetleg utánadagolás szükséges. Ne keverjen be több habarcsot, mint amennyit egy óra alatt fel tud 
dolgozni. 
 
A habarcsfelhordása nedveset a nedvesre elvet követve és üregmentesen történjen. Ennek során ne dobja a 
habarcsot az aljzatra, hanem a kőműveskanállal nyomja erősen rá. A betonspatulyázó- és javítóanyag egy 
rétegben 1-15 mm rétegvastagságban, több rétegben 30 mm-ig dolgozható rá. Több rétegben történő 
feldolgozás esetén az alsó rétegnek keménynek kell lenni és fel kell azt érdesíteni. Ne használja a 
cementalapú spatulyázóanyagot nemvas fémek, például cink, ólom, réz vagy alumínium jelenlétében 
(korrózióveszély). 
 
Nem szabad a feldolgozást 5 °C-nál alacsonyabb levegő- és aljzathőmérséklet mellett végezni. A frissen 
feldolgozott betonspatulyázó- és javítóanyagot védeni kell a túl gyors vízelvonástól (pl. napsugárzástól és 
léghuzattól), fagytól és csapadéktól. 
 
Feldolgozási / keményedési idők: 
A feldolgozási idő 20 °C mellett kb. 1 óra. A teljes kikeményedéshez a spatulyázóanyagnak a 
rétegvastagság minden mm-ére egy nap kell. 
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Betonspatulyázó- és javítóanyag 
 
  
Tárolás: 
Szárazon és szakszerűen. 
 
Összetétel: 
Cement, adalékanyagok, hozzátétanyagok. 
 
Kiszerelés: 
5 kg-os tasak, 20 kg-os zsák 
 
Megjegyzés: 
A műszaki adatok 20 °C-ra / 65 % rel. légnedvességre vonatkoznak. 
 
Tartsa be a csomagoláson található utasításokat. 
 
Ez a termék cementet tartalmaz és lúgosan reagál vízzel/nedvességgel. Ezért védeni kell a bőrt és a 
szemet. Érintkezés esetén alapvetően le kell öblíteni vízzel. Szembe kerülés esetén haladéktalanul orvoshoz 
kell fordulni. Lásd a zsákfeliratot is. 
 
Állításaink széles körű vizsgálatokon és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Nem vonatkoztathatók minden 
alkalmazásra. Ajánlatos ezért adott esetben alkalmazási próbát végezni. Fenntartjuk a műszaki változtatás 
jogát a fejlesztés keretében. Egyebekben általános üzleti feltételeink érvényesek. 
 

További felvilágosítás: 
Szerviztelefon:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 

 

 
 
  
 www.probau.eu 
 
 Állapot: 2014 február – 2 – PBRS 

 


