
 

 
 
 
 
 
 
 

Bitumenes hidegragasztó 
 

 
 
  
 www.probau.eu 

Állapot: 2014 február – 1 – KKM 

Rendeltetése:  
Oldószertartalmú, hidegen feldolgozható, bitumenes hidegragasztó anyag 
bitumenes tető és bitumenes szigetelőlemezek ragasztásához. 
 
Rendeltetése: 
A PROBAU Bitumenes hidegragasztó alkalmas bitumenes tető és 
bitumenes szigetelőlemezek ragasztására betonon, esztrichen, fán és régi 
bitumenes tetőkön. Kültérre. 
 
Anyaga: 
A PROBAU Bitumenes hidegragasztó kiváló, egykomponensű, oldószertartalmú bitumenes anyag, nagy 
ragasztóerővel és könnyű feldolgozhatósággal. 
 
Aljzat: 
Az aljzatnak hordképesnek, felületén száraznak, síknak, tisztának és mindenféle szennyeződéstől 
mentesnek kell lennie. A laza részeket el kell távolítani. Repedéseket adott esetben bitumenes 
spatulyázóanyaggal le kell zárni. Nem alkalmas felhasználásra polisztirolon. 
 
Felhasználás: 
A PROBAU Bitumenes hidegragasztó használatra kész. Lapostetőkön a felület minden m²-ére kb. 1 l 
PROBAU hidegragasztó anyag szükséges. 
 
Feldolgozás: 
A száraz, szilárd, tiszta felületet előbb oldószertartalmú PROBAU Bitumenes alapmázzal kezelje. A 
hidegragasztót egy hengerrel, vagy egy tetőfedőkefével hordja fel. A szigetelőlemezek fektetése előtt hagyja 
a masszát kb. 15 - 30 percig levegőzni. Átszakadásokat előbb le kell zárni. Fa felületek esetében szögelje rá 
az 1. réteg bitumenes lemezt és csak az átfedési illesztést ragassza. Meredekhajlású és perembefogás 
nélküli tetőkön kis mennyiségek felhordásával dolgozzon, hogy elkerülje a ragasztóanyag lefolyását, ill. 
lecsöpögését. 
 
Nem szabad a feldolgozást 0 °C-nál alacsonyabb levegő-, anyag- és aljzathőmérséklet mellett végezni. A 
frissen felhordott bevonatot védeni kell az esőtől. A feldolgozáskor gondoskodni kell kielégítő szellőzésről. A 
gőzök intenzív belégzését kerülni kell. Nem szabad a csatornahálózatba vagy a talajvízbe engedni. 
 
A feldolgozás hőmérsékleti határai: 
 >0 °C-tól +35 °C-ig. 
 
Tárolás: 
Szárazon és szakszerűen. 
 
Összetétel: 
Bitumen, szerves oldószerek. 
 
Kiszerelés: 
5 l-es, 10 l-es vödör. 
 
 
 
 
 
Megjegyzés: 
A műszaki adatok 20 °C-ra / 65 % rel. légnedvességre vonatkoznak. 
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Tartsa be a csomagoláson található utasításokat. 
 
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 


